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Een wandelroute langs
boven- en ondergrondse beken in
Be v e r w i j k , H ee m s k e r k e n W i j k a a n Z ee
w w w . b ee k a l s b r o n . n l

D E ROUT E
Ko r t e o ms c h r i j v i n g

Vanuit het station Beverwijk rechtdoor op huize Akerendam
aankoersen en de Velserweg oversteken. Linksaf, langs de muur
naar de stoplichten, daar oversteken en na ± 30 meter rechtsaf park
Scheijbeeck in. Bij de vijver linkshouden tot waar de Scheijbeeck in
de vijver uitkomt. Zie rechts de kruikenbeek. Om de volière heenlopen
en links in de hoek het bruggetje van de kruikenbeek oversteken.
Rechts, rechts over het schelpenpad. Bij de hekken linksaf Caspar van
Baerlehof, links en rechts het hof in.
Op de parkeerplaats naar links en langs de Scheijbeeck lopen, langs
het hek de beek volgen, de kinderboerderij voorbij.
Weg oversteken en beek volgen, linksaf over bruggetje met klaphek
en gelijk rechtsaf. Pad blijven volgen en rechts aanhouden. Bij de
vijver buigt de korte wandelroute naar links, weer terug over het pad,
rechtdoor weer richting kinderboerderij, op naar park Scheijbeeck.
De lange route gaat richting Zeestraat.
Naar rechts, betonweg op, langs rijtje huizen, tot verkeersweg
Zeestraat, deze oversteken. Rechtdoor fietspad volgen, vijver aan
linkerhand, rechtdoor. Einde fietspad rechtdoor. Links is begraafplaats
Duinrust met de bocht mee naar rechts Bankenlaan.
T-kruising negeren en bij viersprong linksaf Creutzberglaan 300
meter met de bocht mee, rechts en links en daarna de verkeersweg
oversteken en rechtdoor naar de Voorweg en na 200 meter linksaf
Hondsbosseweg op. Voorbij boerderij en paal aan kettingen naar
rechts. Eerste pad linksaf door klaphek, pad volgen naar rechts,
slingerend bospad, einde rechts en na 10 meter linksaf. Na 20
meter bij betonnen wegwijzer (slecht leesbaar) naar rechts slingerend
bospad.

Bij T-kruising rechts pad volgen tot klaphek (hier verlaat u het PWNduingebied) en bij verharde weg linksaf het laantje op. Bij viersprong
linksaf gaan naar Voorweg. Bij bocht naar rechts gaat Voorweg over
in Oudendijk.
Na 100 meter linksaf PWN-duiningang Oudendijk – duinkaart
verplicht (te koop bij automaat). Na 100 meter bij mededelingenbord
linksaf bospad op, pad volgen en met bocht naar rechts tot viersprong,
hier links richting Wijk aan Zee (paddenstoel). 50 meter na veerooster
eerst pad links klaphek door. Pad volgen met bocht naar rechts en op
kruising links aanhouden, pad volgen en steeds links aanhouden.
Bij klaphek rechtdoor, zijpaden negeren. Van Oldenborghweg
oversteken, pad rechtdoor volgen. Bij Relweg rechtsaf tot de Verlengde
Voorstraat daar rechts en links van café de Zon pad omhoog
(Voorstraat) pad volgen tot einde, linksaf – Rijckert Aertszweg wordt
Van Ogtropweg – met bocht naar links. Hogeweg oversteken en
rechtsaf na 30 meter. Links trap omhoog uitzichtpunt Paasduin.
Einde wandeling.

•O
 m met de bus terug naar Beverwijk NS te gaan, gaat u terug,
Hogeweg rechtsaf en na 100 meter Julianaplein ziet u de bushalte.
•O
 m terug naar Beverwijk te wandelen: pad volgen en via trap weer
omlaag. Dan scherp naar rechts en aan het eind linksaf. Dit pad
volgen. Zijpad linksaf. Nu alle zijpaden negeren, steeds rechtdoor
blijven gaan tot eind. Rechtsaf, bij verkeersweg voetpad volgen.
Daarna komt u tweemaal onder een viaduct door, voetpad blijven
volgen en Vondellaan rechtdoor tot stoplichten. Daar linksaf en
rechts het station Beverwijk .

Tribute to the Scheijbeeck
Voorjaar 2010 staat de atelierroute in het teken van Beek als Bron. Een grote groep kunstenaars uit Beverwijk, Velsen-Noord, Heemskerk en
Wijk aan Zee heeft zich – op verzoek van de werkgroep Beek als Bron – gebogen over de Scheijbeeck of andere anonieme beken in de IJmond.
Aan de hand van een wandeling langs de beken ging men op zoek naar de bron. Maar liefst 29 regionale kunstenaars zegden hun belangenloze
medewerking toe.
Research werd er ook gepleegd. De kunstenaars lieten zich verleiden om op een gure winterdag en frisse lentedag de route ‘voor te wandelen’.
Dat was geen straf. Onderweg was er voor hen veel vertrouwds, maar ook veel onbekends te zien. Van voormalige buitens, tuinderijen, fabrieken
en duinen, een koperkleurige kegel tot Schotse Hooglanders, sneeuwklokjes, tjiftjafs en koolmezen. Modern Midden-Kennemerland in een
notendop. Daarna togen zij aan het werk. De resultaten van hun inspanningen worden voor één dag, 30 mei 2010, langs de route buiten
opgesteld en/of gedurende de hele maand juni in het kunstcentrum Westerhout te Beverwijk. Opening van de binnen-expositie Beek als Bron:
zaterdag 29 mei 2010, 16.00 uur in Kunstcentrum Westerhout te Beverwijk.

Deze permanente wandelroute (12 km) begint in park
Scheijbeeck te Beverwijk en eindigt via Heemskerkerduin
op het Paasduin in Wijk aan Zee. De wandeling voert
voor een belangrijk deel langs boven- en ondergrondse
beken en waterlopen die al eeuwenlang door deze streek
kronkelen of stromen. Dit bekenstelsel is kenmerkend voor
het landschap en de rijke historie van de binnenduinrand,
en staat sinds jaar en dag borg voor de afvoer van het
overtollige duinwater naar het achterliggende lager
gelegen land. Ooit diende het heldere, schone water uit
de duinrellen ook als drinkwaterbron.

Onderweg
De afwisselende route – langs oude landgoederen,
tuinderijen, duinen en industrie – bestaat uit een korte
en langere variant: een plezierige, aangename binnenlus
(Scheijbeeck, Vondelkwartier en park Westerhout, bij de
vijver achterin Westerhout terug naar park Scheijbeeck
of het NS-station – ca. 3 km) en kan worden uitgebreid
met een noordelijke lus over Heemskerkerduin naar
Wijk aan Zee (ca. 12 km). De wandelaar kiest zelf voor een
combinatie wandelen/openbaar vervoer door al dan niet de
bus van Wijk aan Zee naar Beverwijk te nemen. Wordt het
lopen vanuit Wijk aan Zee, dan is de wandeling in totaal
ca. 17 km. Horecagelegenheden zijn er aan het begin en
het einde van de route: restaurant Westerhout in Beverwijk
en het Paasdal onder aan de voet van het Paasduin, en vele
cafés en restaurants aan het strand en in Wijk aan Zee.

Vanaf de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige
eeuw springt men nonchalant om met deze karakteristieke
landschapselementen. De beken gaan ondergronds of
worden dichtgegooid. Bijbehorende zaken als duikers,
hullen en gemaaltjes, ‘kunstwerken’ in waterschapsjargon,
worden in het kader van ruilverkaveling, aanleg van wegen Project Beek als Bron
en woonwijken lukraak gesloopt.
Beek als Bron wil door deze wandelroute de vergeten
en verwaarloosde waterlopen weer in ere herstellen.
Er verstrijken heel wat jaren voordat overheden
Het project bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel,
– gemeentes en waterschappen – noodgedwongen
de kunstmanifestatie ‘Beek als Bron’, is afgerond en
terugkomen van deze dwalingen. Noodgedwongen,
werd georganiseerd in september 2008. Het vormde een
want het water laat zich niet temmen, niet dwingen.
inspirerende aftrap van het project. Tijdens de manifestatie
Het zoekt zich een weg en leidt – zoals bekend – onder
kon men gedurende één etmaal non-stop langs de
meer tot ondergelopen kelders, vochtige woningen en
Scheijbeeck tentoongestelde kunstwerken wandelen.
wateroverlast. Deze overlast en de klimaatverandering
Het was een zoektocht naar het paradijselijke van wat ons
doen gemeenten en waterschappen beseffen dat een
nog rest in deze streek, een betovering voor 24 uur lang.
goede waterafvoer nuttig is en onmisbaar. En dan
Het tweede deel van het project, het uitzetten van een
hebben we het nog niet eens over het esthetische aspect.
permanente wandelroute, vindt plaats in het voorjaar van
Want wat zou het Nederlandse landschap zijn zonder
2010. Op 30 mei wordt de Beek als Bron-wandeling
duinrellen, beken, sloten, vaarten en kanalen?
officieel geopend.
Al dat water geeft kleur en karakter aan het landschap.

D E ROUT E

2 Z u c h t e n o p A k e r e n da m

1 NS S tat i o n

Ooit lag hier het Wijkermeer. Het strekte zich uit vanaf het IJ in
Amsterdam tot aan Beverwijk. Vooral in de Gouden Eeuw wordt het
Wijkermeer druk bevaren. De ‘lustwarande’ Kennemerland is dan
namelijk zeer in trek bij Amsterdamse regenten en kooplieden. Zij
kopen hier en daar een kasteel of boerderij en verbouwen die naar
eigen smaak en zin, en beleggen hun geld in vastgoed. Oude adel
van hier en nieuw geld uit Amsterdam mengen zich moeiteloos: men
trouwt met elkaar. Misschien hopen de rijkgeworden Amsterdammers
dat zij door huwelijk en aanschaf in één moeite de voornaamheid van
de vorige bewoners kunnen overnemen. Plezier in de natuur speelt
echter een minstens even belangrijke rol. Men strijkt hier neer voor
de genoegens van de jacht en een lang, lui zomerverblijf. Aan de
oevers van het Wijkermeer rijgen de landgoederen en hofstedes zich
aan elkaar. Op het hoogtepunt telt Rolf Roos, auteur van ‘Duinen en
Mensen Kennemerland’, er 63 in totaal. Nu resten ons Waterland en
Beeckestijn (Velsen), Akerendam en Scheijbeeck (Beverwijk).
De binnenduinrand is niet alleen bij ondernemende kooplieden
geliefd. Ook landschapschilders worden vanaf de 17e eeuw door deze
streek aangetrokken. De nabijheid van de zee maakt het licht boven de
weilanden en de duinen ijl en transparant.

Annet Verplanke
Titel: Huis in de duinen
‘Dit huis van mijn
overgrootouders stond
vroeger in de duinen.
Het moest wijken
voor de aanleg van de
Velsertunnel.’
www.annetverplanke.nl

Wie ’s avonds laat langs Akerendam gaat, hoort de wind in de bomen
zuchten en de takken steunen vanwege een oud verdriet. Althans, zo
gaat de 19e eeuwse legende. Vier jonggestorven geliefden vinden hun
graf onder de linden voor Akerendam. Twee jongemannen brengen
elkaar tijdens een vechtpartij om het leven. Zij worden levenloos
aangetroffen door hun geliefden, waarop ook beide wanhopige meisjes
voor de dood kiezen.
In 1637 koopt Jan Bicker, scheepsbouwer te Amsterdam – inderdaad
van Bickers eiland – een kavel in Beverwijk en laat er Akerendam
bouwen. Het wordt een fraai landgoed met boomgaarden, moestuinen,
een prieel en een duiventil.
Honderd jaar later verfraaien de toenmalige eigenaren, de
Amsterdamse kooplieden Pels, landgoed en tuin naar de toen
heersende Franse tuinmode. Met metershoge rechtgeschoren hagen,
vijvers, rechte lanen. Eigenaar Daniël Hooft prefereert later de Engelse
landschapstijl, waarvan de huidige tuin nog steeds belangrijke
kenmerken vertoont. Nu is stichting Sluyterman van Loo eigenaar
van herenhuis en tuin. De laatste jaren wordt de tuin regelmatig voor
publiek opengesteld.
3 Thee ko e p e lt j e va n A k e r e n da m

Wandelingetje in de zonovergoten tuin, dan even zitten, wijn of
theedrinken, wat roken in het theekoepeltje. En genieten van het
uitzicht over het Wijkermeer, oevers en ‘malse weilanden’. Dit
schitterende uitzicht van Akerendam is de toenmalige eigenaar
zo dierbaar dat hij dit voorrecht vast laat leggen in een zogeheten
servituut voor Schout en Schepenen in 1780, en bepaalt dat er nooit
en te nimmer iets tussen Akerendam en het meer mag komen. En die
bepaling is anno 2010 nog steeds van kracht. (Bron: Jan van der
Linden, stadshistoricus.)
4 Be i j e r lus t

Zelfs huizen kunnen verhuizen. Dit statige pand hoort eigenlijk thuis
in Heemskerk. De toenmalige eigenaar, burgemeester Zaalberg van
Heemskerk, laat het afbreken om het steen voor steen opnieuw op te
laten bouwen aan de Velserweg. Er wordt wel beweerd dat Beijerlust
het jachtonderkomen was van Jacoba van Beieren, maar volgens
historicus J. Scholtens, van 1933 tot 1942 tevens burgemeester van
Beverwijk, is dat slechts een kwestie van rijke verbeelding. De huidige
eigenaar, Jeroen de Wilde, heeft het pand van de ondergang gered.

Na een intensieve en langdurige restauratie en renovatie neemt hij
Beijerlust in gebruik als bedrijfspand voor Ingenieurs- en Adviesburo
De Wilde B.V.
5 H u i ze S c he i j b ee c k

Amsterdammer Laurens Baeck is in 1584 eigenaar en bewoner van
de hofstede Scheijbeeck. Deze schatrijke suikerbakker is liefhebber
van poëzie en beschermheer van kunstenaars. Hij is goed bevriend
met dichters en schrijvers als P.C. Hooft, Caspar van Baerle en Joost
van den Vondel. Vondel maakt dankbaar gebruik van het aanbod van
Baeck om bij hem te komen logeren. Scheijbeeck vormt een fraai
toevluchtsoord voor Vondel wanneer hij zich gedeisd moet houden
als gevolg van zijn treurspel Palamedes of Vermoorde Onnozelheit.
Daarin hekelt hij Maurits van Nassau voor zijn verantwoordelijkheid
voor de terechtstelling van Johan van Oldenbarnevelt.

Joost van den Vondel

(1587-1679)

Aen de hofstee van Laurens Baeck (fragment)
De klare Beeck, uit schorre duinen,
Gesproten, om uw ackerlant
Uw vijvers, bosch en groene tuinen,
Langs oevers, dicht met ooft beplant,
Te laven met een lieflijck morren,
Tot dat ze valt in ’t Wijcker meer,
Die magh verdroogen en verdorren
Door ongelegenheit van weer.

Beeckzangh aan Katharine (fragment)

In 1744 krijgt de hofstede Scheijbeeck een flinke opknapbeurt. De
tuin wordt ingericht naar de heersende Franse tuinmode van die tijd.
Eigenares Anna Elisabeth Boreel-Geelvinck breidt het huis uit en bouwt
het over de Scheijbeeck heen. Letterlijk. De beek stroomt nu onder het
huis door. In de kelder is een put en wie het putdeksel zou lichten, kan
de beek zien stromen. Aan drinkwater hebben de toenmalige bewoners
geen gebrek. Het water van de Scheijbeeck ontspringt, zoals nu nog
steeds, aan een duinbron en is schoon.

Wacker Nymfje, die zoo klaartjes
Met uw ooghjes op de blaartjes
Flickert, blickert, straalt, en licht

Geharrewar over de grens
Aan het begin van de 19e eeuw steggelen Velsen en Beverwijk over
hun gemeentegrens. Het meningsverschil wordt opgelost door een
grensaanpassing. Hierna ligt zowel het herenhuis als het park binnen
de gemeente Beverwijk. Nog steeds is aan het huis te zien waar
vroeger de gemeentegrens liep: het bakstenen deel stond in Beverwijk;
het wit gestuukte deel in Velsen. Huize Scheijbeeck doet in de 20ste

Rob Daniëls

eeuw enige tijd dienst als stadhuis van Beverwijk. Tot 1965. Na enkele
min of meer openbare bestemmingen is sinds enkele jaren de firma
BUKO in het pand gehuisvest. De trouwzaal is nog steeds in gebruik.
Juni 2010 is in deze kunstuitleen de expositie ‘Tribute to the
Scheijbeeck’ te bezichtigen.

Titel: Scheijbeeckdagen
‘Vanaf mijn kinderjaren tot nu
speelt Scheijbeeck een grote
rol in mijn leven. Dat begon
op zondagmiddagen bij mijn
grootouders die aan de rand van
het park woonden, op de nu niet
meer bestaande Schulpweg.
In deze hommage aan Scheijbeeck:
fantasie, realiteit, en melancholie.’
www.robdaniels.nl

6 Vo l i è r e

De bewoners van de talrijke hofstedes aan de lustwarande in
Kennemerland omringen zich graag met prachtige, kostbare zaken.
Ze leggen moes- en kruidentuinen aan, boomgaarden, vijvers met
vissen, kopen Franse hebbedingetjes als grote buitenvazen, plaatsen
beelden en zonnewijzers, en bouwen fazanterieën of volières. Zo ook
op Scheijbeeck.
Buurtbewoners spannen zich in 2007 in om de volière voor park
Scheijbeeck te behouden. Met succes. Het rijksmonumentje mag
blijven en hoefde niet te verkassen naar de kinderboerderij bij het
Vondelkwartier. De volière biedt onderdak aan talrijke uitheemse
vogelsoorten, waaronder de paradijsvogel.

Peter Schelvis
Titel: Beverwijk
‘Mooiste plek: de kruikenbeek. De
hoogte van de waterstand is goed
te zien. Wat mij het meeste boeit is
het geheel van de waterloop, van
duinen naar Haven naar Ringvaart.
Dat heb ik willen weergeven in dit
stadsgezicht met haven.’
www.peterschelvis.nl

7 De k ru i k e n b ee k

Vaak wordt gedacht dat de kruikenwand van de Scheijbeeck net als
het huis enkele honderden jaren oud is. Niets is minder waar. Deze
oeverbeschoeiing van jeneverkruiken wordt in de jaren twintig van de
vorige eeuw aangelegd. Zo af en toe halen vandalen de kruiken weg.
Gelukkig kunnen de mannen van de gemeentelijke Groenvoorziening,
die park Scheijbeeck koesteren, altijd terugvallen op bereidwillige
burgers die hun verzameling jeneverkruiken ten behoeve van de
kruikenbeek ruimhartig afstaan. Voorlopig kunnen we nog jaren
vooruit.

Arno Bleeker
Titel: Spiegel
‘Verschillende generaties
Beverwijkers hebben hun reflectie
in het wateroppervlak gezien.
De jeneverkruiken zijn
onlosmakelijk met de beek
verbonden en hebben daarom
een plek in deze tekening.’
www.arnobleeker.nl

Jolanda Smits
Titel: voorstudie ‘leef-feel’
‘Deze foto is een voorstudie voor
het kunstwerk dat ik exposeer in
het kunstcentrum Westerhout.
Werkelijkheid en droom. Leven
en beleven. Deze plek is natuur
en cultuur. De ronde vormen van
de kruiken, het rechte stuk beek.
Denkend aan toen en nu. Water dat
siepelt, weerspiegelt. Gegrepen door
de wind, is dit mijn dromenvanger.’
www.jolandasmits.nl

De kruikenbeek
Planten die er bloeien
Boeien
Kruiken die niet vloeien
Schoeien
Waterloop van eeuwen
Kinderstemmen schreeuwen
Op de zoveelste brug
Aardewerken zijden
Leiden
Een stroom zonder getijden
Scheiden
Een perk van een gazon
Waar ik spelen kon
Zoveel seizoenen terug
Water dat niets weet
Vreet
Aan kruiken zonder leed
Vergeet
De tijd die het vergiet
Terugvloeien gaat niet
Wat gaan de jaren vlug

Frits Smid Januari 2006
stadsdichter Beverwijk, 2006 en 2010

8 V i l l a Bee c k z a n gh

Het huis dankt zijn naam aan het gedicht ‘Beeckzangh’ van Vondel.
Daniel Koenen, advocaat uit Amsterdam, is in 1876 de eigenaar en
geeft het huis - dat ook wel bekend stond als Blauwselhuis vanwege
de wasserij (schoon duinwater) die daar was gevestigd - zijn huidige
naam. Zoon Jaap Koenen is bevriend met Herman Gorter en nodigt
deze regelmatig uit om te komen logeren. Gorter schrijft ‘het heele
begin van Mei ‘ op Beeckzangh in Velsen. De kop in de gevel is een
beeltenis van Vondel. Bewoonster mevrouw M. Koster-Heck spant zich
sinds jaar en dag in om deze fraaie villa en tuinen met eeuwenoude
beuken en linden te bewaren en te behouden voor het nageslacht.
Wie vijf meter naar rechts loopt, ziet een zijtak van de Scheijbeeck, op
17e eeuwse kaarten ‘Overbeek’ genoemd.
9 Pa r k ee r t e r r e i n R o d e K ru i s z i e k e n h u i s

En dan doemt, na het idyllische park, opeens een groot parkeerterrein
op: het einde van de bebouwing, een rafelrand. De elzenhagen, aan de
overkant van de beek, die vroeger werden aangelegd en geknot om in
de luwte fruit en groente te kunnen telen, verwijzen naar de vroegere
glorie van de tuinderijen in Midden-Kennemerland. Op buitenplaatsen
worden in de 17e en 18e eeuw veel kersen en bessen geteeld. In de
19e eeuw komt de aardbeienteelt in zwang. Achter de doorgeschoten
elzen bevindt zich nu een volkstuinencomplex in Velsen-Noord. Kleine
paradijzen voor volkstuiniers. Ondanks het langsrazende verkeer hoor
en zie je hier nog veel vogels, waaronder de grote bonte specht en
roodborstjes.
10 De b ee k i s d o o d , l e v e d e n i eu w e b ee k !

De originele Scheijbeeck verdwijnt bij deze T-splitsing uit het zicht.
Ondergronds, doorsneden door de Westelijke Randweg. Richting
Corus. Wellicht richting Breesaap, de voormalige duinvallei die in
de vorige eeuw plaatsmaakt voor de Koninklijke Hoogovens NV. De
nieuwe, verlegde beek voert de wandelaar naar park Westerhout.
Ook al is-ie verlegd, het blijft een heuse duinrel. Te herkennen aan
de ‘kabbeltjes’ op de bodem. Alleen duinbeken of duinrellen hebben
- in tegenstelling tot poldersloten - zo’n mooi patroontje vanwege de
stroming van het water.

Lydia Nederlof
Titel: Beek 1
‘De loop, vorm en inhoud
van een beek kunnen
veranderen. Hij kan
versmallen, verbreden, vissen
kunnen in verschillende
richtingen zwemmen,
bloemen kunnen van plaats
veranderen. Maar wat blijft is
de eigenzinnigheid en oorspronkelijkheid van de beek.’
www.lydianederlof.nl

Scheibeek 2005
Wat ooit een scheibeek was
is nu slechts spiegeling
lang
niet breed
een kleine plas
met de smaak van olie
en de geur van rottend staal
een relikwie van hemelwater
ik was mij wakker in een nieuwe eeuw
ik les mijn dorst aan versgevallen sneeuw
tegen de stroom in
loop ik tegen muren
waarlangs een brede pijp
die van de beek bevalt
sloom in ’t droge tij
en statisch in de vorst
maar in een driftbui
als klaterende lach
© Gaijus
pseudoniem Gerard Castricum, stadsdichter 2005

11 Vo n d e l k wa r t i e r m e t K i n d e r b o e r d e r i j

Het voormalige open veld ondergaat in het voorjaar van 2007 een
metamorfose. De voormalige kinderboerderij Ankie’s Hoeve krijgt
in verband met de grootschalige plannen voor het stationsgebied
een nieuwe locatie toegewezen. Hooiberg, schuren, boerderij en
opstallen en ook de veestapel lijken wel een tot leven gekomen
kleurrijk prentenboek. Ieder seizoen wint kinderboerderij De Baak aan
aantrekkingskracht.
12 R a m m e n

Sjanneke van Herpen, beeldhouwer/violiste te Wijk aan Zee, maakte
in opdracht van de gemeente Beverwijk deze robuuste rammen,
speciaal ter ere van de opening van de kinderboerderij. Let op het
contrast tussen het ruwe materiaal en het gladde bewerkte materiaal
van de horens.

Nini Tervoort
Titel: Black mother nature
‘It is about the visible and the invisible
Mother nature tells you different things
It is about the above grounds and the under grounds
Mother nature tells you certain things
It is about the dreams and the reality
Mother nature cannot tell you everything
It is about the beauty and the practical profit
Mother nature does not always tell you the same things
Is she black and bright ?
or
Should she be dark and white?’
www.ninitervoort.exto.nl

13 Re n t m ee s t e r s w o n i n g

Het huis met de luiken wordt gebouwd in 1941. Tuinders uit de
hele omgeving komen tot ver in de 20ste eeuw bij de rentmeester
van Boreel langs om hun pacht te voldoen voor de akkers en
tuinbouwpercelen. De familie Boreel woont in die tijd in huize
Westerhout: rechts aan het einde van de Westerhoutweg. Aan
de overkant van het herenhuis staat een veel kleinere woning
met een trapgeveltje uit 1913: de knechtswoning van Boreel.
Rentmeesterswoning, knechtswoning en huize Westerhout zijn
vandaag de dag alledrie rijksmonumenten.
14 Pa r k We s t e r h o u t

De verlegde beek vervolgt zijn weg in park Westerhout. Wie goed
kijkt, ziet stukjes schelpen op de bodem van de beek, sporen van de
lange weg die het water heeft afgelegd vanaf de duinen naar
de binnenduinrand.
Vooral in het voorjaar herinnert het park aan vroeger tijden.
De toenmalige vermogende bewoners in Midden-Kennemerland
laten hun landgoederen vol planten met scilla’s, bosanemonen en
boshyacinten. En nog steeds bloeit deze stinseflora volop.

Peter Neijenhoff

Paula Limmen
Titel: Oude 17e eeuwse waterkering met keramische restanten
‘Zo’n 30 jaar geleden
trokken wij de deur van de
eeuwenoude boerderij van mijn
betovergrootouders achter
ons dicht. Mijn inmiddels
overleden vader overhandigde
mij een zak met scherven
van mangaantegeltjes die
ooit onderdeel uitmaakten
van de grote haard. “Te mooi
om zomaar bij het oud vuil
te gooien” zei hij, “maak er
iets van, als herinnering aan
deze mooie plek.” Uiteindelijk
namen mijn vader en ik zo afscheid van deze idyllische plek te
midden van de weilanden tussen Schoorl en Bergen.’
www.paulalimmen.nl

Marianne Schouten
Titel: Openluchtstudio
Fotograaf Peter Neijenhoff
portretteert de mens in de
omgeving van de beek.
www.nietweggooien.nl

Titel: Flow
‘De mal op de foto was een voorbereiding van het hoofdsieraad
Flow, gemaakt van Doupion-zijde en met een ornamentje van
roestvrijstaal. Deze
mal is voor de foto
even in de Scheijbeeck
neergelegd. Het
hoofdsieraad is te
zien in kunstcentrum
Westerhout.’
www.tophatdesign.nl

15 H u i ze We s t e r h o u t

De naam Boreel duikt veelvuldig op in de geschiedenis van MiddenKennemerland. Niet alleen Westerhout, ook Scheijbeeck, Beeckestijn
en hofstede De Schans kennen in de afgelopen eeuwen voor korte of
langere tijd een Boreel als eigenaar. In 1807 koopt Lucas Boreel de
hofstede Westerhout. Rond 1850 is Westerhout in handen van een van
zijn nakomelingen, Jacob Otto Boreel, kamerheer aan het hof van de
koning. Hij gebruikt het herenhuis ook als zomeroptrekje. Een van zijn
zeven kinderen, Gerard Salomon Boreel, neemt rond de eeuwwisseling
zijn intrek op Westerhout. Hij wordt burgemeester van Beverwijk,
en trouwt met Sophie Gevers (jawel, van landgoed Marquette in
Heemskerk). De familie Boreel bezit in de duinen en binnenduinrand
vele percelen. Nog steeds zijn enkele kavels in Westerhout in handen
van de erven Boreel.
(Ton van Oosterom, De tuinarchitecten Michael; Jan Morren,
De boerderijen langs de Adrichemmerduinen, Ledenbulletin 33
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland).
Nu is huize Westerhout, dat enkele jaren geleden werd gerestaureerd,
voor de ene helft in gebruik als restaurant, voor de andere helft als
kunstcentrum/kunstuitleen.

Ernie Gerrits
Titel: Steltloper
‘Deze streek zou wel eens erg nat en
drassig kunnen worden vanwege de
klimaatverandering. Steltlopen is
dan een nuttige techniek om de bron
van de beek terug te vinden.’

Jacqueline Hoenselaar
Titel: Tafel als lappendeken
‘Westerhout biedt
cultuur, natuur, eten
en drinken. Deze tafel
straalt warmte, contact en
gemoedelijkheid uit.’
www.atelierhoenselaar.nl

Ginny Bartholomee
Titel: Ariel
‘De beek als metafoor.’
www.ginnybartholomee.
exto.nl

16 Ov e r g a n g va n pa r k n a a r b o s

En nog steeds is bij het klaphek en het oversteken van de beek een
groot verschil te bemerken tussen het park vóór en het bos na het
klaphek. Voor het klaphek heeft men vroeger het land gecultiveerd
als een soort tuin, waarin de zogeheten natuur zo dicht mogelijk
wordt benaderd of nagebootst. Adel en grootgrondbezitters leggen
in de 18e eeuw een grote voorliefde aan de dag voor de Engelse
landschapsstijl. Een ‘natuurlijke’, lossere inrichting, met slingerende
paden en ronde vormen, raakt in de mode. De rechtlijnige vormen van
de Franse classistisch ingerichte tuinen, met kaarsrechte hagen en een
geometrisch padenpatroon - nog in originele vorm te zien bij landgoed
Beeckestijn in Velsen - verliezen hun aantrekkingskracht.
Na het klaphek zien we meer productiebos, hoewel het Lindenlaantje
kenmerken lijkt te vertonen van een voormalige oprijlaan. Tot ver in de
20ste eeuw verkopen adellijke grootgrondbezitters, zoals jonkheer
Gevers van kasteel Marquette in Heemskerk en jonkheer Boreel van
Westerhout, het hakhout van hun productiebos op veilingen aan de
hoogste bieders. Tuinders kunnen na aanschaf de bomen kortwieken
en het hout gebruiken als rijshout voor hun bonen- en erwtenteelt.
Op verschillende plekken ziet u hakhoutpercelen waarvan de huidige
beheerder Landschap Noord-Holland er enkele opnieuw kort houdt als
herinnering aan vroeger tijden.

Sjanneke van Herpen
Titel: Spelen met stroming van water en licht
‘De Scheijbeeck ligt er al eeuwen. Het water
is ongrijpbaar, geen seconde hetzelfde,
het water van nu komt nooit meer terug.
Het water gaat, de beek blijft. Transparant,
tastbaar en ongrijpbaar tegelijk. Wonderlijk
en alledaags.’
www.sjanneke.nl

Saskia Sluiter
Titel: Onvoorwaardelijke liefdesverklaring
‘Aanleiding van dit werk was de aantasting
van Westerhout door de nieuwe randweg.
Protestbomen dus, min of meer. Maar ook
een onvoorwaardelijke liefdesverklaring
aan mijn nieuwe woonplek.’
www.saskiasluiterjankroeze.nl

17 M o e r a s j e

Het moerassige deel aan de rechterhand dateert van de jaren tachtig.
Dan leggen liefhebbers van ‘echte natuur’ deze zijtak van de beek
aan om het water vrij baan te geven. Dotterbloemen, waterlissen en
waterkers groeien en bloeien hier in voorjaar en zomer weelderig.

Myra Huijs
Titel: Terug naar de bron
‘Klei wordt in de loop van jaren en jaren door
stromend water overal ter wereld afgezet.
Deze ongebakken kruik geeft de klei hier in
het Westerhoutpark door weersinvloeden
weer terug aan de bron.’

Annette Koek
Titel: Stroming
‘De ronde vorm staat voor de
kringloop van het water. De
golvende lijnen verbeelden het
kabbelen van de beek.’
www.annettekoek.nl

18 H e r i n n e r i n ge n i n w i t e n b l au w

In februari lichten talloze sneeuwklokjes op in de schemering. In het
voorjaar, in maart, flonkert heel Westerhout van witte bosanemonen
en ziet het blauw van de scilla’s. En eind april stapt de wandelaar,
wanneer de boshyacinten bloeien, zo in een blauw schilderijtje. De
bolletjes van de genoemde plantensoorten worden in de 17e eeuw
vanuit Turkije naar Nederland geïmporteerd om landgoederen en
buitenplaatsen te verfraaien en te verlevendigen. Deze stinseflora
slaat wonderwel goed aan in de veel lagere temperaturen van het
Nederlandse klimaat. Zo goed zelfs dat de nakomelingen van deze
uitheemse soorten na honderden jaren hier nog steeds uitbundig
bloeien.

Saskia Scheffer
Titel: Verloren jongensdroom
‘Vroeger hadden wij
in Westerhout een
moestuin. Een paradijs
dat stond voor vrijheid.
Alles mocht toen
nog. Op het nieuwe
volkstuincomplex
zijn er regels en
voorschriften.
Voor één dag bouw ik een tuinhuisje – Verloren jongensdroom –
en exposeer ik een titelloos schilderij in de kunstuitleen.
Beide zaken zijn geïnspireerd door deze plek waar de beek
naar rechts afbuigt.’
www.saskiascheffer.nl

Westerhout
je lijkt
onveranderd en
onweerstaanbaar
groen alleen
je voetsporen
zijn anders rafeliger
dan toen in de vochtige vacht van
het zinloze mos dat stiekem kreunt
naar de kinderen
de hond, de moeder
en het zondagsfatsoen
want alles is
veranderd
ook de bomen
glinsterend in de regen
incasseren
groeien
en buigen
maar ze huilen niet
ik loop op de plek
waar ik wil blijven
hier ben ik
en herinner me niets
alleen de warmte
van een kleine hand
en in de verte
het oude huis
dat zeurt om aandacht
Anna Bongers
Stadsdichter Beverwijk 2007

19 V i j v e r ac h t e r i n We s t e r h o u t

Er wordt wel gezegd dat dit vennetje de voormalige slotgracht was van
het kasteel Westerhout. De vijver zou dan de slotgracht zijn geweest.
Harde bewijzen in geschriften zijn hier nooit voor geleverd, maar in de
jaren 1970/71 wanneer hier een gasleiding wordt gelegd, stuit men
op de restanten van de eerste hofstede Westerhout. De L-vorm van de
vijver en het eeuwenoude beukenlaantje rechts – dat tegenwoordig
wordt onderhouden door beheerder Landschap Noord-Holland –
lijken toch echt te wijzen op een adellijke voorloper van het huidige
herenhuis Westerhout. Met name ook omdat zich hier volgens de
mondelinge overlevering een ruïne bevond.
Vandaag de dag is de vijver een lieflijk watertje dat in de zomer
waterlelies bergt en in het voorjaar vele parende padden. Naast
de deur nadert de aanleg van de nieuwe Westelijke Randweg zijn
voltooiing.

Riet Molenaar
Titel: De Herinnering
‘De Spiegelwand
van Florentijn Hofman,
tijdens 24- uurs
kunstmanifestatie
Beek als bron,
13/14 september 2008’
www.rietmolenaar.nu

Janine van Stiphout
Titel: Lichtspel in het bos
‘Geïnspireerd door vijver in Westerhout’

De wandelaar van de korte route keert hier terug op zijn
schreden. Terug naar park scheijbeeck of het station.
De lange route gaat verder, richting zeestraat.

Pauline ter Cock
Titel: Beek Boven Beek
‘Deze foto is afgelopen
zomer gemaakt. Maar op
zondag 30 mei is een oude
boomstronk bij de vijver
mijn object. Deze is zo
verweerd dat er al beekjes
in zitten, die lijnen ga ik
accentueren. Het werk blijft,
totdat het verweerd is en weer opgenomen in de natuur.’
jptercock@live.nl

20 E n k e l e h u i ze n , d wa r s o p d e Z ee s t r a at

De gebroeders Joor pachten halverwege de vorige eeuw een boerderij
en weilanden tussen Velsen en Beverwijk. Eind jaren veertig dienen
zij namelijk van hun oude stek in Westerhout uit te wijken vanwege
uitbreiding van de Hoogovens. Het hoge huis, met opstallen, wordt
eind jaren veertig gebouwd en wordt hun nieuwe onderkomen. Nu
wordt hier niet meer geboerd.
21 V i j v e r a a n d e Z ee s t r a at

De weg naar Wijk aan Zee was vroeger niet meer dan een ‘zanderig
karrenspoor’. In notariële acten uit de 16e en 17e eeuw wordt de
Zeestraat ook wel Natteweg of Waterigewech genoemd, omdat dit een
relatief laag en dus nat gebied was, aldus historicus Jan Morren. Het
Groen- en Waterplan (waarin de gemeente Beverwijk, Heemskerk en
Velsen, de provincie en Corus samenwerken aan herininrichting van de
binnenduinrand) voert hier het voornemen uit om de vijver, die dateert
uit de jaren zestig, opnieuw in te richten en meer geschikt te maken
voor waterberging.

Beekzang
Het binnenduin is ruigte en verstuiving, de grijszwarte takken
van de dorens laten hun bessen rijpen voor spreeuwen en kraaien, een stel
kapmeeuwen probeert luid krijsend een indringer
uit hun territorium te verjagen, als tussen laag struweel
het hartsverlangen opwelt, de drang
die murmelend, stamelend zijn weg landinwaarts zoekt daarginds, even voorbij het vroegere Rooswijk
ontspringt zo de Scheijbeeck, vrij meanderend in het begin, maar verderop
gewetenloos rechtgetrokken - ik herinner me
de imposante oude boerderij aan het eind van de Bosweg
wanneer je van Wijk aan Zee kwam, de put
op het erf, het gekletter van emmer en ketting soms
ook die bedoening moest, samen met vele hectaren ongerept
landschap, plaats maken voor weer nieuwe koudof warmbandwalserijen, in mijn slaap valt het klaphek dat er stond
af en toe hard achter mij dicht moeilijk, onmogelijk bijna, je nu nog een voorstelling
te maken van hoe het ooit geweest is toen onder eendere wolkenluchten
hier de eerste buitens werden aanbesteed, de lustoorden
met hun waranden en dreven, ommuurde moestuinen, volières
en oranjerieën, hoe baltsende pauwen bij Holland
op zijn Smalst hun staartveren waaiervormig, grootogig spreidden
generaties later gaan hun schorre kreten in het geraas
van de Velserweg, van ontzaglijke goederentreinen verloren, het verschiet
werd nietsontziend geschonden - waar het water
weide en geestgrond, armoede en rijkdom, buurtschappen
uit elkaar hield, is ten slotte alleen
de beek trouw aan zijn omgeving gebleven
en nog altijd kan hij niet van het leven scheiden net zomin als jij of ik
Hans Tentije

september 2008

(geschreven op uitnodiging van de werkgroep Beek als Bron/Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk voor de opening van de
24-uurs kunstmanifestatie Beek als Bron, 13/14 september 2008; opgenomen in zijn laatste dichtbundel Als het ware, uitgeverij De Harmonie, 2010)

22 D u i n rus t

De familie Boreel bezat landerijen links en rechts van de Zeestraat.
De eerdergenoemde Gerard Salomon Boreel, bewoner van het
herenhuis Westerhout en van 1882 tot 1897 burgemeester van
Beverwijk, schenkt in 1907 een aardige lap grond (2.628 m²) aan
de gemeente Wijk aan Zee en Duin voor de aanleg van een nieuwe
begraafplaats. De gemeente laat zich hierop niet onbetuigd en verleent
de jonkheer en zijn familie het recht voor zes graven. De plek mocht hij
zelf uitzoeken. (Bron: Jan van der Linden)
Niet voor niets valt in 1907 de keuze voor een nieuw aan te leggen
begraafplaats op deze locatie. De lieflijke omgeving – het landschap
glooit hier lichtjes - maar ook de hoger gelegen gronden en de daarbij
horende lage grondwaterstand maken dit tot een geschikte plek. Het
is wettelijk verplicht om graven boven het grondwater te delven. In dit
geval gaan praktisch nut en goede smaak hand in hand.
De ontvangstruimte die vanaf het wandelpad goed te zien is, dateert
van de jaren zestig van de vorige eeuw en weerspiegelt de voorkeur
voor een zakelijker benadering en inrichting van die tijd. Tenminste,
in vergelijking met het oudste deel van deze begraafplaats aan de
Bankenlaan.
Het eerdergenoemde Groen- en Waterplan voorziet in maatregelen
voor eerherstel van de duinbeek, die bij de uitbreiding van de
begraafplaats in 1947 op het terrein van Duinrust kwam te liggen.
De beek markeert de gemeentegrens tussen Beverwijk en haar voormalige
buurgemeente Wijk aan Zee en Duin, nu onderdeel van Beverwijk.

gesneuvelden is groot. De aanval van de Engelsen en Russen wordt
afgeslagen, maar de schrik zit er goed in. Men besluit tot de aanleg
van een verdedigingslinie, in de vorm van een halve maan, die uit 26
aarden wallen of lunetten bestaat van ongeveer twee meter hoog met
aan de voorzijde een gracht. De lunetten danken hun naam aan de
halve maan-vorm (het Franse ‘lune’ voor maan). Als kroon op het werk
wordt op deze lunet een obelisk geplaatst met de doodnuchtere tekst:
‘Si vis pacem para bellum’ ofwel: Wie vrede wil, bereidt zich voor op
oorlog’.
De Linie heeft overigens nooit onder vuur gelegen en wordt al snel aan
z’n lot overgelaten. Slechts zeven lunetten zijn overgebleven. In 1989
onderkent het rijk de cultuurhistorische, ecologische en ruimtelijke
waarden van de lunetten en plaatst deze op de rijksmonumentenlijst.
Landschap Noord-Holland is de beheerder.

25 H u l l e n e n d u i k e r s C a e g w e g

Let op de duikers aan weerskanten van de weg. Vroeger legden
waterschappen én metselaars er eer in om zogenaamde duikers en
heulen of hullen, ofwel in waterschapsjargon ‘kunstwerken’ zo stijlvol
mogelijk aan te leggen.

26 B a n n e l i n ge n e n N o l l e n

Lang geleden oefende deze afgelegen buurtschap een grote
aantrekkingskracht uit op bannelingen, aldus historicus J. van Venetiën
in de uitgave ‘Hart van Kennemerland’, 1968.

Het gebied links en rechts van de Caegweg draagt de naam ‘Nollen’
Let op de oude waterloop aan de Bankenlaan, tegenover de ingang van ofwel lage duinen. In een ver verleden worden deze nollen afgegraven
voor de akker- en tuinbouw. Weilanden en akkers worden afgewisseld
Duinrust.
met ‘warmoezerieën’. Het huidige tuinbouwgebied van Heemskerk is
één van de eerst afgegraven duingronden in Nederland waar op groter
schaal tuinbouw wordt gepleegd. Van Katwijk tot Egmond liggen op
24 W i e v r e d e w i l …
de oude strandwallen en oude duinen de zogenaamde vruchtbare
In 1799 wordt er in deze contreien flink gevochten. In de slag bij
Castricum leveren de Engelsen en Russen samen strijd tegen de Franse geestgronden. Deze mix van zand, kleïige afzettingen en veengrond,
en al honderden jaren door nijvere tuinders bemest, staat borg voor
bezetter in Nederland, dat in die tijd onderdeel was van de Bataafse
hoogstaande teelt. Rogge en haver, maar vooral boontjes, asperges,
Republiek. Bezetting is een groot woord, want een aardig deel van
aardbeien en frambozen vinden gretig aftrek bij de adellijke bewoners
de Nederlandse bevolking, de anti-Oranjegezinden, stemt vanwege
en de Amsterdamse regenten- en koopmansfamilies die ’s zomers
sympathieën met de Franse republikeinen van harte in met de Franse
hier verblijven. De tuinders weten ook hun afzetmarkt in Amsterdam
overheersing. Het treffen is kort, heftig en bloederig. Het aantal
23 O u d e wat e r l o o p

relatief snel te bereiken, al varende over het Wijkermeer. Vanaf het
begin van de vorige eeuw worden er ook bollen geteeld en nog later
wordt het productenaanbod van de koude grond aangevuld met
tomaten, komkommers en paprika’s. Door de dalende marktprijzen in
de jaren zeventig en tachtig en door het vertrek van de groentenveiling
uit Beverwijk stappen de tuinders en masse over op snijbloemen- en
bloembollenteelt.

28 IJze r i n d e s l o o t

Let op de bruine, olie-achtige verkleuringen in het water van de
beek aan de linkerkant van de Hondsbosseweg. Het grondwater van
duinrellen is ijzerhoudend, en laat vaak een roestkleurige aanslag op
de zandbodem achter.

29 B o e r d e r i j Z u i d e n d t

Een plaatje uit 1720. De huidige bewoners, vanaf 1903 de familie
Admiraal, hebben de boerderij nagenoeg helemaal gerestaureerd.
Volgens Piet Diemeer in het ledenblad van de Historische Kring
Vandaag de dag is de Nederlandse tuinbouw over de hele wereld
bekend. Niet alleen om haar producten, maar ook vanwege het gebruik Heemskerk is deze boerderij geen originele Noord-Hollandse stolp
waarin de koeien met de kop naar de buitenmuur staan, maar een
van nieuwe technieken en toepassingen. Floricultura in Heemskerk is
variant op het Zuid-Hollandse model waar het vee met de kop naar
ook zo’n haantje de voorste. Waar mogelijk zoekt deze internationaal
vermaarde orchideeënkwekerij naar manieren om energie te besparen. binnen stond. Het boerenbedrijf is inmiddels gestopt.
Kijk naar rechts en zie aan de horizon één van hun oplossingen: een
warmteopslagtank. Een staaltje van klimaatbeheersing. Deze tank
heeft in feite de eenvoudige vorm van een hoge silo, maar kreeg door
30 D u i n e n va n B o r ee l – T us s e n d u i n
plaatsing van een omhulsel het uiterlijk van een grote, koperkleurige
Duinen waren vroeger niet zozeer om te wandelen, te luieren of rond
kogel. Architect Evert Bregman tekent voor het ontwerp dat het hart
te lummelen. Tenminste niet voor de gewone man. Het leeuwendeel
van de gemeentelijke welstandscommissie sneller deed kloppen.
van de duingronden is tot ver in de 20ste eeuw voorbehouden aan al
Daarnaast enkele omvangrijke silo’s waarin het hemelwater wordt
dan niet adellijke grootgrondbezitters. Jonkheren en baronnen, later
opgevangen om de orchideeën mee te kunnen begieten.
de vermogende Amsterdammers die hier hun buitenverblijf houden,
geven zich maar al te graag over aan de genoegens van de jacht.
Herten, zwijnen, konijnen, fazanten en vossen bieden niet alleen de
mogelijkheid om variatie op het menu aan te brengen, maar leveren
Mary Admiraal
een welkome bijverdienste op voor zogenaamde duinmeijers of
Titel: Binnenduinrand
jachtopzieners die in opdracht van hun adellijke werkgevers stropers
‘Hier zie je bloemrijke
uit de duinen weren. Volgens Rolf Roos, auteur van de uitgave ‘Duinen
weilanden overgaan naar
nollen en binnenduinrand. en mensen’, leveren duinmeijers rond 1600 zo’n veertigduizend
konijnenvellen per jaar. De waaghals die zich toch in de duinen
Een slootje met
begeeft in een poging om zijn schamele inkomen aan te vullen, kan
knotwilgen...
rekenen op zware lijfstraffen. Later wordt dat gevangenisstraf. Zélfs
Schoonheid van
als dat jagen plaatsvindt op eigen akkers, want het recht om te jagen
landelijke allure...
is exclusief voorbehouden aan de grootgrondbezitters. Genoeg om
ieder jaargetijde anders...’
de verhoudingen tussen pachters en adel op scherp te zetten. Het
www.maryadmiraal.nl
zal niemand verwonderen dat sterke verhalen en anekdotes over hoe
stropers de draak steken met de jachtopzieners en hen veelvuldig te
slim af zijn, in vroeger tijden gretig worden verteld en aangehoord.
(Piet Diemeer, Heemskring november 1998).
27 P r o n t e ko ge l

31 L a n d j e s va n v r o e ge r

Vroegere bewoners pachtten kleine percelen in de duinen waar zij
vooral aardappelen, aardbeien en groenten telen. De akkers worden
in de vorige eeuwen, zo goed en zo kwaad als dat gaat, omheind
tegen de vraatzucht van wild als herten, hazen en konijnen. De
geteelde groenten en duinaardappelen (zeer smakelijk) worden zelf
geconsumeerd of vinden hun weg naar de stedelingen.
Namen van duingronden zoals Kieftenglop, Hazenkamer,
Bokkenweide, Ligustervlak, stemmen toch vrolijker dan de veelal
zorgelijke namen van de boerderijen in de polders als Hoop en
werk, Zeldenrust, de Volharding, Altijd Werk. Was het leven in de
binnenduinrand lichtvoetiger dan in de polders? Wie zal het zeggen.
In ieder geval zijn de geestgronden makkelijker te bewerken dan de
zware zeeklei in de polders.
Wie hier nu wandelt en niets aan zijn hoofd heeft, kan zich voorstellen
dat het prettig werken was op deze landjes, lekker luw en rustig.

duinwater zijn weg naar de lager gelegen polders om in de Beverwijkse
Pijp en het Noordzeekanaal te eindigen.
Wrevel
Het is nu moeilijk voor te stellen, maar de forse hoogteverschillen
tussen duinen en achterland hebben vroeger tot wrevel geleid en
verhitte gemoederen. De duinbewoners hebben nergens omkijken naar
– hun overtollige water stroomt vanzelf oostwaarts. De polderbesturen
staan vervolgens voor de opgave om de wateroverlast weg te werken.
In droge zomers houden de duinbewoners het water eenvoudig
vast door dammetjes in de beek te plaatsen. Keer op keer kloppen
polderbesturen aan bij de grootgrondbezitters om hun ongenoegen
te uiten over het overtollige water uit de duinen, en hen op hun
verantwoordelijkheid te wijzen en te manen tot een bijdrage in de
polderlasten. Helaas, meestal zonder resultaat. (Bron: Jan Wentink,
Requiem voor een polder, 1976.)

32 T u i n d e r i j e n a a n d e D u i n d o o r n w e g

34 O u d e n d i j k

Bij de ruilverkavelingen in de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw worden opnieuw duingronden afgegraven voor uitbreiding van
het tuinbouwareaal.

Deze oude dijk ligt zichtbaar hoger dan de akkers aan rechterkant.
Samen met de Korendijk in Castricum, de Noordermaatweg in
Heemskerk en de Zuidermaatweg en Aagtendijk in Beverwijk
behoort deze Oudendijk tot de oudste exemplaren van deze streek.
Hoogstwaarschijnlijk aangelegd in de 12e en 13e eeuw om akkers
en weilanden te beschermen tegen het opstuwende water vanuit het
Wijkermeer (Piet Termes, Heemskring april 2007).

33 E c h t e d u i n r e l l e n – B r a m H e i j m a nspa d ,
H e t L a a n t j e e n d e Vo o r w e g

Op Heemskerkerduin stromen nog enkele originele duinrellen van de
duinen naar de achterliggende akkers, richting polders. Weliswaar
gekanaliseerd, maar het beekwater stroomt er niet minder lustig om
vanwege het hoogteverschil tussen Heemskerkerduin en Heemskerk
zelf (8 meter). Zo’n fraai exemplaar is te zien bij de wegwijzer Bram
Heijmanspad. Of stap ca. 20 m van de route af – bij het Laantje - of
verderop rechts van de weg, zo’n 100 meter voordat de Voorweg naar
de Oudendijk afbuigt en zie – als het weer meezit en er voldoende
regen is gevallen – hoe lekker vol die sloot zit.
De waterafvoer geschiedt van westelijke naar oostelijke richting
en buigt tenslotte af naar het zuidwesten. Zo gaat in 1578 de
Heemskerkse Noorddorperbeek over in de Neksloot, die overgaat in
de Beverwijkse Zevenbergertocht of Slingstogt om via een sluis in
de Aagtendijk te eindigen in het Wijkermeer. Nog steeds zoekt het

35 D u i n i n g a n g PWN

Er is een groot verschil tussen de duinen bij Wijk aan Zee, Heemskerk,
Castricum en Egmond en de duinen ten noorden daarvan. De grond
is hier kalkrijk en dat levert een grote rijkdom aan flora op die terug
te voeren is op grote zeedoorbraken in de Middeleeuwen. Parnassia,
muizenoortje, teer guichelheil, ossentong, slangenkruid, zandblauwtje,
de harige ratelaar, meidoorns en rozenbottelstruiken bloeien hier
uitbundig.
De natuurwaarde van het kalkrijke duinlandschap staat buiten
kijf. Achthonderd (van de in ons land voorkomende 1400) hogere
plantensoorten, 90 soorten broedvogels, 30 soorten dagvlinders
en 400 soorten nachtvlinders geven een aardige indicatie van de
soortenrijkdom van plan en dier (bron: Natuurgids Landschap Noord-

Holland). De duinen vormen de mooist denkbare achtertuin voor deze
verstedelijkte, dichtbevolkte streek. Duinbeheerder PWN telt jaarlijks
tussen Wijk aan Zee en Bergen zo’n 5 miljoen bezoekers.
Hoe dichter bij de zeereep, des te nuttelozer en schraler zijn de
zandgronden waar maar weinig op geteeld kon worden. Wildernis is de
term die wordt gebezigd in notariële akten. Pogingen om de gronden
te ontginnen en in cultuur te brengen (vooral in de 19e eeuw), zijn
maar al te vaak gestrand door wind en zandstormen. Waarmee niet is
gezegd dat de toenmalige eigenaren er geen plezier aan beleefden.
Gejaagd wordt er volop.

36 H o e d u vo o r d e H o o gl a n d e r …

De een vindt de uit de kluiten gewassen Schotse koeien aandoenlijk,
de ander laat zich graag imponeren door hun enorme omvang, en de
derde moet er niets van hebben. Hoe het ook zij, we moeten eromheen.
Rustig en zachtjes. PWN zet vanaf de jaren negentig Schotse
Hooglanders in om de nadelen van de gedecimeerde konijnenstand op
te vangen.

Anneke Kieft
Titel: Boomleven
‘Als jonge twijg begonnen.
Nu oud en wijs, gevormd door
de elementen en de mens. Een
thuis voor parasieten en mos.’
www.annekekieft.nl

Gerard Strik
Geen titel
‘Ruwe, dikke
olieverflagen,
gemengd met zand.
Dit landschap toont
de geschiedenis van
vele lagen verf. Tegenover de weerbarstigheid en de agressie,
zorgen zachte kleurnuances en dunne verflagen voor harmonie.
Geen afbeelding van de natuur, maar dit schilderij is zelf
landschap geworden, of de herinnering daaraan’.
www.gerardstrik.nl

Kees Heesterbeek

37 T w ee v e n n e t j e s

Originele duinmeren bestaan niet meer in dit duingebied. Deze
vennen zijn opnieuw afgegraven door PWN. Voordat er op grote schaal
water werd onttrokken in de duinen, waren er veel meer van dit soort
vennetjes.

Mica Zonneveld-Jovic

Titel: Duinnimfen
‘Ontstaan als een abstracte poging
om het ruige groeien in de duinen
weer te geven. Op transparant
materiaal zodat het natuurlijke
licht er doorheen valt.
De toegevoegde menselijke
figuren op de achtergrond
brengen een ode aan de natuur.’
www.deonderliggendegedachte.
webs.com

Titel: Beeklibelle
‘De wandeling langs
de beek heeft mij
geïnspireerd tot het
maken van een beeklibelle
(azuurbeeklibelle). Zonder
beek, langzaam stromend
en schoon water, zal deze
wonderschone libelle
uitsterven. Noodzaak dus om de beek in stand te houden.’
www.artstudiomica.nl

38 N ac h t e g a l e n

Let op de nachtegalen onderweg. Ze variëren hun gezang met een
klokkend, hard geluid en hebben een behoorlijk bereik.

39 Wat e r fa b r i e k

De gigantische zoetwaterbel - die zich eeuwenlang als een schat
diep onderin de duingrond bevindt - liep in de vorige eeuw het risico
op uitputting. De bel wordt als het ware ‘leeggezogen’. Industrie,
agrarische sector en het groeiende aantal huishoudens vragen
steeds meer. In enkele decennia zakt het grondwaterpeil dramatisch
en de duinen, ooit waterrijk, verdrogen langzaam maar zeker. De
zoetwatervoorraad die het polderland tegen zout kwelwater beschermt,
raakt op. Halverwege de jaren vijftig stroomt er zelfs geen drangwater
meer vanuit de duinen naar het achterliggende land, maar sijpelt
er nota bene polderwater en zout zeewater de duinen in. (Bron: D.
Aten, P. Klompmaker, Kleine Kennemer Watergeschiedenis, 1996).
Nadat alle partijen de ernst van de situatie beseffen, besluit men
tot forse ingrepen. In 1957 wordt voor het eerst op grote schaal
oppervlaktewater van het IJsselmeer in de duinen geïnfiltreerd. Water
voor industriële doeleinden wordt niet meer aan de duinen onttrokken.
Na deze maatregelen veert het duinlandschap op. Het herstelt zich
eerst langzaam, maar uiteindelijk wonderbaarlijk snel. Vanaf 2002
is de situatie sterk verbeterd.
In deze waterfabriek van PWN aan de linkerhand – vanaf het
wandelpad nagenoeg onzichtbaar – ondergaat het IJsselmeer- en
Rijnwater dat 28 dagen diep onderin de duinen is geïnfiltreerd, nog
verschillende behandelingen waarna het als drinkwater uit alle kranen
in Noord-Holland stroomt.

40 Co rus / D o m p e lv e r z i n k l i j n

Wie in Midden-Kennemerland de duinen ingaat, ziet regelmatig
Corus aan de horizon opduiken. De staalfabriek is onlosmakelijk
verbonden met deze streek. In 1918 valt het oog van een selecte club
ondernemers op duinvallei de Breesaap in Velsen. De nabijgelegen
havens en het Noordzeekanaal bieden hen een gunstige locatie voor
de oprichting van de staalindustrie. In die duinvallei de Breesaap,
waar de originele Scheijbeeck ontspringt, vestigt zich de Koninklijke
Hoogovens en Staalfabrieken, die in de daaropvolgende jaren gestaag
de bedrijfsterreinen uitbreiden tot een huidige omvang van circa 800ha.

Verspreid over IJmuiden, Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.
Tegenwoordig maakt Corus in IJmuiden deel uit van de Tata Steel
Group die wereldwijd 80.000 werknemers heeft en vestigingen heeft
in zeventien landen.
Eind jaren tachtig is Hoogovens druk doende met een
Landscapingplan om de staalfabriek op een goede manier in het
omringende landschap in te passen. De dompelverzinklijn, naar een
ontwerp van architect Jan Elissen, is een van de resultaten van dat
streven. In de mosterdgele fabriek wordt staal voor afnemers in de
witgoedsector en auto-industrie gecoat of geverfd.

Jan Kroeze
Zonder titel
‘Landerijen, bomen, duinen, lucht.
En vreemde wolkjes die ontstijgen
aan Corus en Nuon’.
www.saskiasluiterjankroeze.nl

Yvonne Zomerdijk
Titel: De wandeling
‘Verrassende vervreemding
in het Noord-Hollands
duinlandschap.’
www.yvonnezomerdijk.nl

41 H u i ze n r i j t j e b i j W i j k a a n Z ee

44 Pa a s d u i n

Het rijtje huizen aan deze onverharde weg luidt de terugkeer in
naar de bewoonde wereld. Op de gevel van het laatste huis prijkt
de naam Tusculum. Tusculum is een oude stad in Latium, gesticht
door Telegonus, zoon van Kirke en Odysseus. Nog niet zo lang
geleden woonde en werkte hier de inmiddels overleden Beverwijkse
beeldhouwer Nico Betjes. Wie de moeite neemt de pas in te houden,
ziet buiten voor het huis een van zijn beelden staan. Betjes heeft,
behalve vele beelden in Beverwijk, ook een kunstwerk op het
beeldenpark Zee van Staal in Wijk aan Zee, aan ons nagelaten.

De klim waard. Toch? Bij helder weer zijn Wijk aan Zee, de Wijkertoren
van Beverwijk, het imposante beeldenpark Zee van Staal, de fabrieken
van Corus en ook Heemskerk zeer goed te onderscheiden.
Honderden jaren stuift het duinzand alles onder. Vaak verdwijnen
akkers en dorpen volledig onder het zand. Wijk aan Zeeërs zijn
blijkbaar koppig en volhardend, want zij blijven helmgras en
kruipwilg planten totdat het dorp gevrijwaard is van zand. Dankzij
deze inspanningen konden het Paasduin (36m), maar ook het
Vuurbaakduin en de Tuinberg hun huidige hoogte bereiken.
(Rolf Roos (red.), Duinen en Mensen, Kennemerland, 2009)

42 W i j k a a n Z ee

Samen met Egmond aan Zee is Wijk aan Zee een van de zeldzame
zeedorpen aan de Nederlandse kust. In de 18e eeuw is een schrijver
op doortocht vol lof over de bewoners. Hun oogopslag is vriendelijk,
doch ernstig en deftig, zo meldt hij. In de 17e eeuw is het inwonertal
relatief hoog (ca. 500) en is men behoorlijk welvarend. Maar in
1811 taant de schelpenvisserij en wonen er nog maar 221 mensen.
Heel geleidelijk groeit de belangstelling voor ‘zeebaden’ en aan
het begin van de 20ste eeuw is Wijk aan Zee een gemoedelijke
familiebadplaats. (Bron: J. van Venetiën, Hart van Kennemerland,
1968)
De komst van de Hoogovens en de veranderende voorkeuren van
vakantiegangers, doet de aantrekkingskracht van Wijk aan Zee voor
een korte periode kelderen. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel.
Wijk aan Zee is gevrijwaard gebleven van grootschalige hoogbouw
en dito boulevards. Sinds initiatieven als Cultureel Dorp (Cultural
Village), Corus Chess, het Juttersfestival, en vele andere activiteiten die
kenmerkend zijn voor de florerende gemeenschapszin, maakt Wijk aan
Zee een ware revival mee.
43 Re lw e g

De voormalige Relbeek is een mooi staaltje van slordig omspringen
met duinrellen. Deze beek stroomde vroeger richting zee vanwege haar
natuurlijke monding bij de Relweg, richting Noordelijke strandafgang
bij Heliomare. Vanaf hier stroomt de beek via de Dorpsweide naar
Tussenwijk (tussen Wijk aan Zee en Beverwijk). Wegens droogte wordt
de Relbeek uiteindelijk gedempt. Ondergronds komt er een riool.
Bij de aanleg van het riool, in 1960, maakt men in de Relweg een
groot overloopriool dat alleen bij extreme regenval water naar zee
transporteert.

Tjarko van der Pol
Titel: Fugit Hora (Het uur vliegt voorbij)

‘Kerk, geloof en stad verdwijnen door klimaatverandering
en stijgende zeespiegel.
De spreuk Fugit Hora staat overigens ook vermeld op de
kerkklok van de Wijkertoren.’
www.tjarkovanderpol.nl

De bussen gaan voorbij (fragment)

Co l o f o n
Organisatie wandelroute/atelierroute: Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk,

Russisch schaken, dorpsfeesten
volksvermaken
en dan weer dronken in mei.
Draken in de soep.
Pisbakken uit de stoep
en de bussen gaan voorbij.

werkgroep Beek als Bron/werkgroep beeldende kunst.

Dorp van het jaar, dorp van de eeuw
multicultureel, buitenluchttoneel.
Sonnevanckse klanken,
Jan-Paul van der Meij
en de bussen gaan voorbij.
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Er gebeurt hier van alles en er gebeurt hier niks.
Toevallig wisselvallig maar hier in de verte van het IJ
is er één vanzelfsprekendheid:
de bussen komen aan en ze gaan ook weer voorbij.

Verplanke, Yvonne Zomerdijk, Mica Zonneveld-Jovic.
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