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Voorwoord  
 

Als laatste onderdeel van mijn studie landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen heb 

ik mijn scriptie geschreven. Het onderwerp van deze scriptie is het zeedorpenlandschap van Egmond 

aan Zee en Wijk aan Zee. Dit keuze voor dit onderwerp was eigenlijk al eerder ontstaan, toen ik vanuit 

mijn studie biologie onderzoek deed naar de vegetatie en de bodem van het zeedorpenlandschap langs 

de Nederlandse kust. Tijdens dit onderzoek, was mij opgevallen dat de meeste onderzoeken zich vooral 

richten op de ecologische kant van het zeedorpenlandschap, waarbij de landschapshistorische kant 

onderbelicht blijft. Dit is eigenlijk wonderlijk omdat het zeedorpenlandschap, inclusief de bijzondere 

vegetatie, ontstaan is als gevolg van menselijk handelen in het verleden. Het leek mij daarom nuttig 

dat nu eens die landschapshistorische kant verder belicht werd en dat bovendien gekeken werd in 

hoeverre deze in verband gebracht kan worden met de huidige vegetatie die we in het 

zeedorpenlandschap kunnen vinden.  

Voor mijn onderzoek heb ik met vele mensen gepraat die mij in meer algemene zin 

achtergrondinformatie hebben gegeven of die specifieke vragen hebben beantwoord. Ook heb ik via 

verschillende organisaties materiaal verkregen. In het algemeen wil ik de historische verengingen 

Historische Genootschap Midden-Kennemerland en van de Stichting Historisch Egmond in dit verband 

noemen. Specifiek wil ik ook een aantal personen noemen die mij gelopen hebben. Dit zijn: Hans 

Albers, Boudewijn Bakker, Peter van der Krogt, Rienk Slings, Frits David Zeiler en Gerjan Zwaan.  

Een deel van deze scriptie heb ik geschreven bij de terreinbeherende organisatie van mijn 

studiegebieden, namelijk PWN. Het was mij een genoegen stage te lopen bij PWN, en specifiek bij het 

team Natuur & Recreatie.  Niet alleen was dit nuttig voor mijn scriptie vanwege de aanwezige kennis 

en het beschikbare materiaal, ook was het leerzaam om de organisatie te leren kennen en gaf het 

bovendien een hoop gezelligheid tijdens mijn onderzoek. Ik wil daarom iedereen die mij daar geholpen 

heeft graag bedanken. Specifiek wil ik nog mijn begeleider bij PWN, Dick Groenendijk, noemen. Ook 

de boswachters Ben Hopman en Jan Zijlstra wil ik expliciet bedanken.  

Allerlaatst wil ik mijn begeleider vanuit de universiteit, prof. dr. ir. Theo Spek, bedanken voor zijn 

enthousiaste en deskundige begeleiding.   

Charlotte Mooij,  

Amsterdam, februari 2018 
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Samenvatting  
 
De vastelandsduinen van Nederland vormen een bijzonder landschap met een lange 

bewonersgeschiedenis en hoge natuurwaarden. Toch dreigen sommige karakteristieke 

duinlandschappen te verdwijnen. Een voorbeeld hiervan is het zeedorpenlandschap. Dit is een 

landschapstype dat is ontstaan in de kalkrijke duinen van Holland in de directe omgeving van de oude 

zeedorpen. Het is het resultaat van historische landgebruiksvormen in de omgeving van deze dorpen. 

Het landschap kenmerkt zich nu onder andere door een afwijkende vegetatie met veel bijzondere 

plantensoorten.  

Hoewel er veel onderzoek gedaan is naar de duinen en ook naar het zeedorpenlandschap, richt dat 

onderzoek zich vaak óf op de ecologie óf op de historie. De combinatie van ecologie en historie komt 

eigenlijk niet voor, terwijl het zeedorpenlandschap haar bijzondere ecologische waarde juist te danken 

heeft aan handelingen in het verleden. Om de ontwikkelingen in het zeedorpenlandschap goed te 

begrijpen en daarmee ook goed te kunnen beheren is het van belang deze verbinding juist wel te 

maken. Daarom is het doel van dit onderzoek om voor twee zeedorpen de relatie tussen het verleden 

en heden uit te zoeken. De hoofdvraag is: Wat is de relatie tussen het historisch landgebruik en de 

huidige vegetatie van het zeedorpenlandschap van Egmond aan Zee en Wijk aan Zee en wat zijn de 

verschillen en overeenkomsten tussen deze twee dorpen?  

Om de hoofdvraag te beantwoorden is in eerste instantie per zeedorp gekeken wat de historische 

ontwikkeling is van het dorp en van het landgebruik. Daarna is gekeken naar de huidige 

vegetatieontwikkeling. Vervolgens is met ruimtelijke analyse het verband tussen beiden onderzocht. 

Tot slot zijn de resultaten van beide dorpen vergeleken met elkaar.  

Het dorp Egmond aan Zee is in de volle middeleeuwen ontstaan als vissersdorp. Tijdens de 

middeleeuwen kende het een bloeiende periode, maar vanaf de zestiende eeuw volgden tegenslagen 

elkaar op en ging de welvaart van het dorp achteruit. Begin negentiende eeuw werd een dieptepunt 

bereikt en was het dorp zeer arm. De visserij, die altijd een belangrijke bron van inkomsten was 

geweest, had het ook steeds zwaarder gekregen en verdween uiteindelijk eind negentiende eeuw 

helemaal uit het dorp. Daar stond tegenover dat het toerisme juist opkwam in de negentiende eeuw 

en begin twintigste eeuw een bloeiperiode had. Deze werd tijdens de Tweede Wereldoorlog abrupt 

onderbroken maar herstelde zich daarna weer.  

Gedurende de middeleeuwen was de dorpseconomie volledig op zee gericht. De duinen werden 

vermoedelijk weinig gebruikt door de dorpelingen. Zij waren in die tijd grafelijk domein en werden 

vooral door de adel voor de jacht benut. De dorpelingen gebruikten de directe omgeving van het dorp 

voor het weiden van vee, kleinschalige verbouwing van groenten en het verzamelen van 

stookmateriaal. Daarnaast stroopten zij wild uit het duin. Ook na de middeleeuwen bleef het 

duingebied voornamelijk terrein voor de adel. Pas in de negentiende eeuw breidde het landgebruik 

van de dorpelingen zich sterk uit. Het aantal duinlandjes (kleinschalige akkers) nam sterk toe en begin 

twintigste eeuw bestond er een groot complex duinlandjes. In de twintigste eeuw nam het aantal 

duinlandjes echter weer af. Aan de zuidkant van Egmond aan Zee zijn de landjes volledig verdwenen. 

Aan de noordkant bestaat nog steeds een groot complex met duinlandjes die door de bewoners van 

het zeedorp bewerkt worden. In de negentiende en twintigste eeuw zijn toerisme en daarmee ook 
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recreatie in het duingebied steeds belangrijker geworden. Dit geldt ook voor natuurbeheer. Begrazing, 

die van oudsher vanuit het dorp gebeurde, vindt nu plaats in het kader van natuurbeheer.  

Het dorp Wijk aan Zee heeft in grote mate een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt als Egmond 

aan Zee. Ook hier volgde tegenslag na een welvarende middeleeuwse periode. Een dieptepunt werd 

bereikt in het begin van de negentiende eeuw. Gedurende de negentiende eeuw verdween de visserij 

uit het dorp, en kwam het badtoerisme op, net als in Egmond aan Zee. Ook bij Wijk aan Zee nam het 

aantal duinlandjes sterk toe in de negentiende eeuw, hoewel het hoogtepunt bij Wijk aan Zee niet 

begin twintigste eeuw maar eind negentiende eeuw bereikt werd. De twintigste eeuw was een 

onrustigere periode voor Wijk aan Zee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het dorp onderdeel van 

een groot verdedigingswerk rond de ingang van het Noordzeekanaal. Het hele dorp werd daarom 

geëvacueerd.  In het duingebied rond Wijk aan Zee vonden ook een aantal ingrijpende veranderingen 

plaats. Niet ver ten noorden van het dorp, werd een deel van het duingebied in gebruik genomen voor 

de drinkwaterproductie. De meest ingrijpende verandering echter was de oprichting en later de 

uitbreiding van de Hoogovens (nu Tata Steel).  

Aan de hand van ruimtelijke analyse is de relatie tussen het historische landgebruik en de huidige 

vegetatie in kaart gebracht. In de omgeving van Egmond aan Zee bleek de vegetatie een sterke binding 

te hebben met de historische duinlandjes en met wegen en paden patronen. Van de begrazing kon 

alleen de actuele toestand geanalyseerd worden, maar aangezien vrijwel het gehele duingebied rond 

Egmond uit begrazingsgebied bestaat is het verband tussen de zeedorpenvegetatie en begrazing hier 

niet vast te stellen. Bij Wijk aan Zee was het verband tussen historisch landgebruik en huidige vegetatie 

ook aanwezig. Dit was echter minder duidelijk dan bij Egmond aan Zee. Vermoedelijk is het minder 

duidelijke verband te verklaren door de ingrijpende veranderingen in het gebied vanwege de productie 

van drinkwater en de komst van de hoogovens. Daarnaast is er veel bos aangelegd op de locaties van 

voormalige duinlandjes. Begrazing leek rond Wijk aan Zee een positieve relatie met de vegetatie te 

hebben.  

Aan de hand van de resultaten van de detailstudies bij de zeedorpen Egmond aan Zee en Wijk aan Zee 

kan geconcludeerd worden dat de huidige zeedorpenvegetatie een sterke binding heeft met het 

historische landgebruik in de omgeving van de dorpen. Vooral de duinlandjes lijken daarbij ook lang 

nadat zij verdwenen zijn nog een sterke invloed te hebben. Dit geeft de indruk dat bepaalde 

handelingen in het landschap nog lange tijd van invloed kunnen zijn op de ecologische processen. Dit 

zijn relevante conclusies voor het natuurbeheer. Ook hebben de resultaten van dit onderzoek laten 

zien dat de verbinding tussen vegetatie en cultuurhistorische elementen sterk is. De huidige vegetatie 

heeft daarom niet alleen een ecologische waarde maar is ook waardevol als informatiebron van de 

cultuurhistorie.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek  

 
In 2015 zetten verschillende natuurorganisaties een actie op om de Nederlandse kust te beschermen. 

Dit was een reactie op de plannen van toenmalige minister Schultz van Haegen om het bouwverbod 

aan de kust in te trekken. De actie van de natuurorganisaties werd massaal gesteund door andere 

organisaties en burgers. Meer dan 100.000 mensen meldden zich aan als kustbeschermer en er was 

veel aandacht vanuit de media. Onder druk van het enorme protest werden de oorspronkelijke 

plannen van de minister niet meer doorgezet. In plaats daarvan werd door de verschillende betrokken 

partijen een landelijk kustpact gemaakt. Hierin werden afspraken vastgelegd over bouwen aan de 

kust.1 

Het grote succes van de kustactie en de enorme betrokkenheid vanuit burgers en media geeft aan 

hoezeer de kuststrook van belang is voor Nederland, niet alleen als bescherming tegen de zee, maar 

ook als bijzondere landschap met hoge natuur-, cultuur- en recreatiewaarde. Het is belangrijk dat deze 

waarden zo goed mogelijk bewaard blijven. De bijzondere karakteristieken van het huidige 

duinlandschap zijn het resultaat van de geologie en natuurlijke processen in combinatie met 

eeuwenlange menselijke activiteiten. Om het evenwicht tussen de verschillende processen en 

activiteiten in stand te houden, is het van belang goed te begrijpen hoe dit tot stand is gekomen.  

De afgelopen eeuw is in Nederland een achteruitgang van het landschap zichtbaar. Diversiteit en 

kleinschalige karakteristieke landschapselementen dreigen te verdwijnen door schaalvergroting, het 

wegvallen van historische functies en het gebrek aan kennis.2 Ook in de duinen is dit het geval. Een 

voorbeeld van een historisch duinlandschapstype dat in de twintigste eeuw bedreigd is, is het 

zeedorpenlandschap.3 

Het zeedorpenlandschap is ontstaan rond de historische vissersdorpen in de kalkrijke duinen van 

Noord- en Zuid-Holland.4 Het is ontstaan doordat bewoners van de vissersdorpen de duinen in de 

omgeving in meer of mindere mate gebruikten voor verschillende doeleinden. Door dit gebruik is het 

landschap veranderd en heeft het een eigen karakter gekregen. Dit heeft weer invloed gehad op de 

bodemeigenschappen en vegetatie waarbij een ecologisch waardevolle duinvegetatie ontstond. Het 

gevolg van dit landgebruik is een landschapstype dat zowel landschappelijk als vegetatiekundig te 

onderscheiden is van de overige duinen. Echter, door de veranderende economie in de dorpen is het 

traditionele landgebruik op vele plekken verdwenen. Hierdoor wordt het karakteristieke 

zeedorpenlandschap met de daarbij behorende vegetatie steeds verder bedreigd.5  

  

                                                           
1 https://beschermdekust.nl/onze-kust/, geraadpleegd 14-6-2017. 
2 Barends et al. 2010, p. 7-15; PBL 2016, p. 56-68. 
3 Slings, 1994. 
4 Doing 1974; Doing 1988. 
5 Slings, 1994. 
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Figuur 1.1. De Nettenboetsters van Jozef Israëls (1886). In de omgeving van het dorp zijn vrouwen bezig met het nette boeten. 
Dit is één van de werkzaamheden die typisch verbonden was aan de oude vissersdorpen en die in het zeedorpenlandschap 
plaatsvond. (Bron: website Scheveningen 1813-2013). 

Het zeedorpenlandschap is een bijzonder landschapstype waarbij voor de huidige ecologie de historie 

van landgebruik sterk bepalend is. Het is een voorbeeld van een mensgebonden landschapstype met 

een daaraan verbonden ecosysteem. Om de huidige ecologie te begrijpen en daardoor goed te kunnen 

beheren is het daarom niet mogelijk dit landschapstype vanuit een monodisciplinaire ecologische 

benadering dan wel puur cultuurhistorische benadering te onderzoeken. In dit complexe 

landschapstype is het van wetenschappelijk belang om het met een meer integraal historisch-

ecologisch perspectief te benaderen. 

 

1.2 Stand van het onderzoek 

 
Landschapshistorisch- en landschapsecologisch onderzoek in de duinen  
De duinen vormen al eeuwenlang een fascinerend studieobject voor kunstenaars en wetenschappers. 

Niet alleen in de schilderskunst is dit landschapstype goed bestudeerd en vastgelegd. Ook in de 

literatuur zijn beschrijvingen van het landschap en de plantengroei terug te vinden. Een vroege 

publicatie over de duinen van Holland stamt uit 1798 en draagt de titel: ‘Tegenwoordige staat der 

duinen van het voormaalig gewest Holland zijnde het eerste deel van het algemeen rapport der 

commissie van superintentdentie over het onderzoek der duinen’. Hoewel dit boek hoofdzakelijk 

administratieve zaken en economische belangen behandeld, wordt ook zeer beknopt ingegaan op het 

duinlandschap dat aangetroffen wordt in het voormalig gewest Holland.6 Vanwege de ouderdom is de 

                                                           
6 Kops 1798.  
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betrouwbaarheid lastig in te schatten. Echter, vanwege de administratieve aard van het boek, is het 

aannemelijk dat deze een zakelijke weergave van de werkelijkheid vormt. Het is echter wel 

waarschijnlijk dat de informatie niet door landschapskenners beschreven is en bovendien lag de 

nadruk van het boek niet op de correcte beschrijving van het landschap, waardoor deze vermoedelijk 

niet volledig is. 

In de negentiende eeuw volgt meer literatuur over de duinen met daarin meer aandacht voor natuur 

en landschap. In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam er steeds meer aandacht voor natuur 

en natuurstudies onder andere omdat natuur steeds verder bedreigd werd.7 Er waren in de tweede 

helft van de negentiende eeuw veel auteurs die het publiek enthousiast probeerde te maken voor de 

natuur in eigen land. Voor literatuur specifiek op de duinen gericht was de Haarlemse notabele en 

museumdirecteur Frederik Willem van Eeden een belangrijk figuur. In het eerste deel van het bekende 

boek ‘Onkruid: Botanische wandelingen’ beschrijft hij de verschillende aspecten van de Hollandse 

Duinen. Onder andere de flora van de Hollandse Duinen, de bossen van Kennemerland, de 

binnenduinen en het duinlandschap komen erin aanbod. 8 

Binnen het kader van de opkomende aandacht voor natuur en landschap eind negentiende eeuw en 

begin twintigste eeuw spelen de namen Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een grote rol. Zij deden vele 

natuurstudies vooral in de omgeving van Haarlem. In 1896 werd door hen het tijdschrift ‘De levende 

Natuur’ opgericht. Voor het grotere publiek waren de ‘Verkade albums’ geschreven door Jac. P. Thijsse, 

een grote aanwinst wat betreft de literatuur over natuur en landschap in Nederland. In deze boeken 

werd op een heel toegankelijke en verhalende wijze over de natuur verteld. Hoewel de nadruk van 

deze Verkade albums op de beschrijving van planten en dieren ligt, wordt dit op zo een wijze gedaan, 

dat men toch ook een goede indruk van het landschap krijgt. Binnen het thema duinen is het Verkade 

album ‘Blonde duinen’ uit 1911 van belang.9 

In de twintigste eeuw is de literatuur over ecologie en landschapshistorie zeer sterk toegenomen en is 

ook de hoeveelheid wetenschappelijke literatuur uitgebreid. Op het gebied van landschapsecologie 

vormt een viertal samenhangende publicaties over de landschapsecologie, geomorfologie en bodem, 

geohydrologie en geobotanie van de Nederlandse kustduinen de basis.10 Deze vormen tezamen een 

interdisciplinaire studie naar de landschapsecologie van de Nederlandse kustduinen.  

Het deel over geomorfologie en bodem richt zich op kustvorming, de geologie en de invloed van de 

mens op bodem en reliëf. Verder beschrijft het de klimatologie, vooral gericht op de periode vanaf de 

Middeleeuwen. De focus in dit onderzoek ligt op de jonge duinen.11  

In het deel over de geohydrologie wordt vooral gezocht naar de oorzaken van de verdroging in de 

duinen vanaf het eind van de 19e eeuw. Het onderzoek is vooral gericht op duinvalleien. Verdroging in 

de duinen in de periode vanaf eind 19e eeuw heeft verschillende oorzaken. Belangrijke oorzaken zijn, 

kusterosie, toename van verdamping door meer vegetatie (bijvoorbeeld de aanplant van 

                                                           
7 Van Berkel 2006. 
8 Van Eeden 1886; Van Berkel 2006. 
9 Thijsse 1911.  
10 Bakker 1981; Bakker et al. 1981; Klijn, 1981; Van Zadelhoff 1981.  
11 Klijn 1981.  
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naaldbomen), drainage en de onttrekking van grondwater uit het duin voor de winning van 

drinkwater.12  

Het deel geobotanie richt zich op de flora van duinvalleien. Hierin worden trends in duinflora 

bestudeerd tussen 1850 en 1978 en gezocht naar oorzaken voor gevonden trends. In de onderzochte 

periode is de flora van duinvalleien over het algemeen sterk achteruit gegaan. De belangrijkste oorzaak 

die hiervoor gevonden wordt, is de daling van het grondwater en dus verdroging van de valleien. Kleine 

veranderingen in de grondwaterspiegel blijken al grote invloed te kunnen hebben op de 

vegetatiesamenstelling.13  

Het deel landschapsecologie beschrijft de samenhang tussen ecologie en landschap en de 

verschillende aspecten die beide beïnvloeden. De resultaten worden onder andere weergegeven aan 

de hand van een landschapsecologische kaart van het duingebied. Er is ook veel aandacht voor de 

landschapshistorie en voor de rol die de mens in het verleden in het duin gehad heeft. In het 

Nederlandse duingebied is vanaf eind negentiende eeuw een achteruitgang te zien in de ecologische 

waarden. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door een bebouwing, erosie, verlaging van het 

grondwater, infiltratie en aanplant van bossen.14  

Op het gebied van historische ecologie is binnen het duinonderzoek de publicatie van Van Haperen 

van groot belang. In zijn proefschrift ‘Een wereld van verschil’ uit 2009 beschrijft hij de verschillen en 

overeenkomsten in het landschap en de plantengroei van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden.  

Vervolgens heeft hij onderzocht wat de rol van de mens hierin was.15 Dit onderzoek is een mooi 

voorbeeld van een studie waarbij huidige ecologie en vegetatie in verband gebracht worden met 

menselijk handelen in het verleden. Het verband tussen ecologie en landschapsgeschiedenis die in dit 

onderzoek wordt gemaakt is echter vrij uniek en dit onderzoek gaat alleen over de zuidwestelijke delta 

van ons land.  

Andere publicaties die zich zowel op historische en ecologische aspecten richten, zijn de publicaties in 

de reeks ‘Duinen en Mensen’. In deze reeks over het duingebied zijn inmiddels drie delen verschenen. 

Dit zijn de delen: Texel, Noordkop en Zwanenwater en Kennemerland.16 Ook op de gelijknamige 

website ‘www.duinenenmensen.nl’ zijn artikelen over de historie, landschap en ecologie van het 

duingebied te vinden.17 In de boekenreeks van Duinen en Mensen komt naast de archeologie en 

geschiedenis ook de natuur van de duinen aan bod. De verschillende delen beschrijven ieder een deel 

van het Nederlandse duingebied. Per deel is er aandacht voor het gebied in het algemeen, voor de 

historie en het gebruik en voor het natuur en natuurbeheer. Ook worden alle deelgebieden beschreven 

waarbij zowel voor de historie als de natuur aandacht is.  

Naast de ‘Duinen en Mensen’ reeks zijn er vele publicaties die zich binnen het Nederlandse kustgebied 

richten op een bepaalde streek of gebied. Hieronder zullen we een aantal relevante publicaties 

                                                           
12 Bakker 1981.  
13 Van Zadelhoff 1981.  
14 Bakker et al. 1981.  
15 Van Haperen 2009.  
16 Roos 2009; Roos 2011; Roos 2013 
17 www.duinenenmensen.nl.  

http://www.duinenenmensen.nl/
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beschrijven die over de ontwikkelingen van de Hollandse duinen gaan. We beschrijven de gebieden 

van noord naar zuid. 

Een opvallend fenomeen binnen de Nederlandse kust is de vorm van de kuststrook die van belang is 

voor de vorming van het Nederlandse kustgebied. Hoewel vrijwel de gehele kust een holle vorm heeft, 

is de vorm van het westelijk Waddengebied bol van vorm. Binnen de publicatie ‘De convexe kustboog’ 

wordt gekeken naar de ontwikkelingen van deze bolvormige kust en hoe veranderingen de historische 

geografie en hydrologie van de Nederlandse kust beïnvloed hebben.18 

Wanneer we langs de Nederlandse kust verder naar het zuiden gaan, vinden we meer publicaties op 

het gebied van landschap en historie die over de duinen gaan. In het boek ‘geschiedenis van beheer 

en gebruik van het Noordhollands Duinreservaat, wordt de historie van dit gebied beschreven vanaf 

de late middeleeuwen. Hierin wordt voornamelijk in grote lijnen ingegaan op vormen van gebruik, 

zoals jacht, bosbeheer en recreatie.19 Ook over de regio Kennemerland zijn vele publicaties 

verschenen. Kennemerland kent een lange bewonersgeschiedenis en heeft bovendien hoge 

landschappelijke en natuurlijke waarden.20 

De Cock schreef in 1965 over de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen. Dit 

onderzoek werd gedaan op fysisch-geografische grondslag. Hij behandelt de ontginning en verkaveling 

van veengebieden, maar ook de bedijkingsgeschiedenis. Ook onderzoekt hij in hoeverre bestuurlijke 

eenheden vanuit het fysieke landschap gevormd zijn.21 In de publicatie ‘Uit het verleden van Midden-

Kennemerland’ van Scholtens wordt de historie van Kennemerland tot en met het begin van de 

negentiende eeuw beschreven. Naast algemene geschiedenis, komen ook de bestuursvormen, en de 

adellijke huizen uit de streek aan bod.22 

De publicatie ‘Lezen in het duin’ beschrijft het duingebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

Hierin komt de historie van het duingebied uitgebreid aan bod, waarbij ingegaan wordt op het 

historische duinbezit, maar ook op verschillende vormen van gebruik, zoals bebossing, beweiding, 

akkerbouw, jacht en waterwinning. Het tweede deel van het boek gaat over de verschillende plekken 

binnen de Amsterdamse waterleidingduinen waarbij gekeken wordt naar de sporen uit het verleden 

van verschillende landgebruikers dat wil zeggen, mensen, dieren en planten.23 In de publicatie ‘Het 

ABC van de AWD’ wordt de historische van de Amsterdamse Waterleidingduinen vanuit de 

toponiemen bestudeerd.24 

Over Berkheide en Meijendel zijn diverse relevante publicaties verschenen. In 1957 verscheen de 

publicatie ‘Begroeiing en landschap van de duinen onder Scheveningen en Wassenaar van omstreeks 

1300 tot heden, een historisch- vegetatiekundige studie’. Deze publicatie van Ir. J.H.A Boerboom wordt 

de ontwikkeling van het duingebied en de flora van het duingebied beschreven in zes perioden. Per 

                                                           
18 Schoorl 1999.  
19 Jelles 1968.  
20 De Cock 1965. 
21 De Cock 1965.  
22 Scholtens, 1968.  
23 Baeyens & Duyve 1992.  
24 Baeyens 2011.  
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periode worden (maatschappelijke) ontwikkelingen benoemd die van invloed zijn op het duingebied. 

Voorbeelden zijn veeweiden, bebossing, helmbeplanting en jacht.25  

De publicatie ‘Meijendel, duin-water-leven’ van Bakker et al. (1974) richt zich voornamelijk op de 

ecologie van het duingebied. Verschillende soorten uit het gebied worden beschreven. Daarnaast 

wordt in dit boek ook het ontstaan van de duinen beschreven en is er aandacht voor de waterwinning, 

die in dit gebied een centrale rol speelt.26 

Een recente publicatie richt zich op cultuurhistorie van Berkheide en Meijendel. Er blijken diverse 

vormen van cultureel erfgoed aanwezig te zijn, zoals historische landschappen maar ook historische 

landschapselementen en – structuren. Voorbeelden hiervan zijn relicten van infrastructuur, zoals 

wegen en wallen, gebouwen, relicten uit de Tweede Wereldoorlog en objecten die te maken hebben 

met het waterbeheer, onder andere voor de waterwinning. Daarnaast zijn er verschillende sporen van 

agrarisch gebruik aanwezig.27 

Veel informatie over het vroegere landgebruik en de vroegere bewoningsgeschiedenis komt ook aan 

het licht via archeologische publicaties. Recent is de publicatie ‘Struinen door de duinen’ verschenen 

bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hierin wordt de bewoningsgeschiedenis van het 

Hollandse duingebied beschreven aan de hand van archeologische vondsten. De 

bewonersgeschiedenis wordt uitgelegd in verschillende perioden in de geschieden. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen de prehistorie, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd. 

Binnen elke periode worden weer verschillende gebieden binnen de Hollandse Duinen beschreven.28  

Het ontstaan van de term ‘zeedorpenlandschap’ 
Het zeedorpenlandschap werd voor het eerst als apart landschapstype gedefinieerd door Henk 

Doing.29 Doing (1928-1996) was landschapsecoloog aan Wageningen Universiteit en groeide uit tot een 

bekend duinspecialist. Vanaf 1955 werkte hij aan een classificatiesysteem voor duinen en 

zoutmoerassen. Deze classificatie was voornamelijk gebaseerd op vegetatie, maar geomorfologie, 

bodemkunde, hydrologie en de geografische situatie speelden ook een belangrijk rol.30 Gebaseerd op 

deze kenmerken deelde hij het duinlandschap op in negen landschapstypen.31 Deze werden weer 

verder opgedeeld in verschillende ondertypen. Gebaseerd op dit classificatiesysteem bracht Doing het 

gehele duinlandschap van Nederland in kaart op een schaal van 1:50000. De verschillende 

landschapstypen (inclusief kaartmateriaal) werden uitgebracht in het boek: ‘Landschapsoecologie van 

de Nederlandse kust’ in 1988.32 De landschapstypen zijn vernoemd naar een kenmerkende eigenschap 

van het type, vaak een dominante plantensoort. Het zeedorpenlandschap wordt in dit systeem als een 

apart subtype beschreven. Langs de Nederlandse kust vormt het in de nabijheid van de oude 

                                                           
25 Boerboom 1957.  
26 Bakker et al. 1974.  
27 Neefjes 2010. 
28 Van Heeringen et al. 2017.  
29 Doing 1974; Doing 1988.  
30 Doing 1988, p. 3-4; Westhoff, 1996, p. 95. 
31 Doing 1988 
32 Doing 1988.  
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zeedorpen een opvallende onderbreking in het landschap. Het landschap is afwijkend in onder andere 

de geomorfologie en de vegetatie.33 

Onderzoek naar het zeedorpenlandschap sinds Doing  
Sinds de definiëring van het zeedorpenlandschap door Doing zijn er meerdere onderzoeken gedaan 

naar dit landschapstype. Dit zijn vaak studies geweest vanuit de verschillende terreinbeherende 

organisaties. De onderzoeken zijn er vooral op gericht om bijvoorbeeld het effect van 

beheermaatregelen te toetsen of om meer kennis op te doen die weer voor nieuwe 

beheermaatregelen gebruikt kan worden. Deze onderzoeken zijn hoofdzakelijk gericht op de kwaliteit 

van de vegetatie of op bodemeigenschappen.  

In 1986 verscheen in het blad ‘Duin’ een publicatie over het zeedorpenlandschap in Noord-Holland 

door de werkgroep ‘Duin & Kust’.34 Dit artikel gaat over de ontstaansgeschiedenis van het 

zeedorpenlandschap maar ook over de begroeiing ervan. Ook wordt er ingegaan op wat er in de loop 

van de tijd veranderd is in het zeedorpenlandschap en wat er nog over is van het zeedorpenlandschap 

(in 1986).35 

In 1993 verscheen de studie: ‘Een bodemkundig en micromorfologisch onderzoek naar de 

vegetatiesuccessie van duingrasland naar duinstruweel in het Noordhollands Duinreservaat’ van Bij ’t 

Vuur, een toenmalig student aan de Universiteit van Amsterdam die onderzoek verrichtte voor de 

afdeling terreinbeheer van PWN. In deze studie is onderzocht welke bodemeigenschappen van belang 

zijn bij de overgang van grasland naar struweel na het stopzetten van begrazing. De studie is gericht 

op de omgeving van Wijk aan Zee. Verschillen in bodemeigenschappen tussen diverse vegetatietypen 

bleken vooral te bestaan door verstoringsfactoren als verstuiving, konijnenactiviteiten en vergraving 

van bodemhorizonten. Ook verschilden humusgehalte, de schelpinhoud en de pH.36 

In 1994 verscheen het artikel ‘De kalkgraslanden van de duinen’ van PWN-medewerker Rienk Slings. 

Hij beschreef de achteruitgang van het zeedorpenlandschap door dichtgroeien met struweel in de 

twintigste eeuw. Belangrijke oorzaken die gegeven worden voor het proces van dichtgroeien zijn aan 

de ene kant de afname van verstoring door mensen en aan de andere kant de afname van begrazing 

door konijnen, voornamelijk als gevolg van achteruitgang van de konijnenpopulatie door myxomatose. 

Wanneer de konijnenpopulatie vervolgens herstelt, is dit niet per definitie een positieve verandering 

voor het zeedorpenlandschap. De structuur in het duin is tegen die tijd namelijk zoveel veranderd dat 

de konijnen niet veel anders meer kunnen eten dan de graslandvegetatie van de 

zeedorpenlandschappen.  Als gevolg hiervan verdwijnen nog meer zeedorpenvegetaties.  In dit artikel 

wordt geconcludeerd dat het zeedorpenlandschap alleen hersteld kan worden door een verstorende 

factor in te voeren in de vorm van menselijke verstoring of verstoring door grote grazers. Het artikel 

eindigt met de mededeling dat deze begrazing ook daadwerkelijk ingevoerd is.37 

In 2007 werd door Van den Bos, een toenmalige HBO-student van Larenstein, in samenwerking met 

PWN vijftien jaar begrazing in het zeedorpenlandschap geëvalueerd. Dit gaat over de ingevoerde 

begrazing die genoemd wordt in het artikel van Slings (1994). Het rapport moest de vraag 

                                                           
33 Slings 1994. 
34 Baltus et al. 1986. 
35 Werkgroep Duin & Kust 1986.  
36 Bij ’t Vuur 1993.  
37 Slings 1994.  



16 
 

beantwoorden of de invoering van de begrazing ook daadwerkelijk had geleid tot een verbetering van 

het zeedorpenlandschap. Dit werd getest aan de hand van de kwaliteit en kwantiteit van de vegetatie 

van het zeedorpenlandschap. Uit dit rapport kon worden geconcludeerd dat dit inderdaad het geval 

was. De vooruitgang was echter voornamelijk zichtbaar bij de associatie van Wondklaver en 

Nachtsilene en in veel mindere mate bij de Kegelsilene-associatie.38 

 

Onderzoeken naar het zeedorpenlandschap rond Egmond aan Zee hebben zich vooral op de 

duinlandjes gericht. In 2010 schreef Gerjan Zwaan, toenmalig voorzitter van duinlandjesvereniging ‘De 

Noord’, het boek ‘Om de Noord, het zeedorpenlandschap van Egmond aan Zee’ter gelegenheid van het 

25-jarige bestaan van de vereniging. Naast een korte introductie over de geschiedenis van het dorp 

Egmond aan Zee richt dit boek zich vooral op de duinlandjes die ten noorden van het dorp liggen 

waarbij alle leden op hun landjes gefotografeerd zijn. Hierbij zijn verhalen van de leden toegevoegd 

(oral history).39 Dit boek geeft een goede momentopname van de duinlandjes en bevat unieke 

informatie vanwege de vastlegging van deze oral history. Het is echter van beperkte historische 

waarde, omdat het zich vooral op de huidige duinlandjesvereniging richt. Verder onderzoek naar de 

duinlandjes rond Egmond is gedaan door student Vermeulen van de Rijksuniversiteit Groningen in de 

vorm van een bachelor-scriptie. Dit onderzoek ging over de kleinschalige duinontginningen in de 

omgeving van Egmond aan Zee vanaf de negentiende eeuw.40 

 

1.3 Probleemstelling 

 
Naar de duingebieden, en zeker ook naar het zeedorpenlandschap, is in het verleden relatief veel 

onderzoek gedaan. Opvallend is echter dat de meeste studies zich vooral richten op óf een ecologisch 

onderzoek, waarbij vegetatie en vaak ook bodemkunde het onderwerp van studie zijn, óf een 

                                                           
38 Van den Bos 2007.  
39 Zwaan 2010. 
40 Vermeulen 2012. 

Figuur 1.2. Begrazing in het zeedorpenlandschap ten noorden 
van Wijk aan Zee. (Foto Charlotte Mooij).  

 

 

Figuur 1.3. Duinlandjes begin twintigste eeuw bij Egmond. 
(Bron: website duinen en mensen: Duinlandbouw). 
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historisch onderzoek waarbij een uitgebreid palet aan historische onderwerpen centraal staat, maar 

waarin de ecologie van de duinen nauwelijks aan bod komt. 

De combinatie van ecologie en historie komt in de onderzoeken niet veel voor. Voor de duingebieden 

van Holland zijn dergelijke wetenschappelijke onderzoeken niet te vinden.  Men gaat ervan uit dat het 

zeedorpenlandschap haar bestaan te danken heeft aan het menselijk handelen in het verleden. Toch 

is nooit onderzocht waar en wanneer deze handelingen precies plaatsvonden en hoe deze handelingen 

in verband gebracht kunnen worden met de vegetatie van het huidige zeedorpenlandschap. Hoewel 

men zich momenteel bewust is van de sterke verbondenheid van de cultuurhistorische en ecologische 

waarden van het zeedorpenlandschap, ontbreekt meer integrale kennis van het effect van handelingen 

in het verleden op het toenmalige ecosysteem. Ook is niet duidelijk op welke termijn handelingen uit 

het verleden nog effect hebben op latere vegetatiestructuren.  

In de afgelopen eeuw zijn de zeedorpenlandschappen steeds vaker onder het beheer van 

terreinbeherende natuurorganisaties gekomen. Deze organisaties proberen de 

zeedorpenlandschappen zo goed mogelijk in stand te houden. In sommige gevallen proberen zij zelfs 

gebieden te herstellen waar het zeedorpenlandschap in het verleden verloren is gegaan. Toch is er 

over het algemeen een achteruitgang zichtbaar vanaf het begin van de twintigste eeuw. Er lijkt nog 

onvoldoende kennis en middelen aanwezig te zijn om succesvol beheer van de 

zeedorpenlandschappen te garanderen. Een gebrek aan kennis over het verband tussen historisch 

landgebruik en huidige vegetatie kan hierin een grote rol spelen.  

In dit onderzoek zal worden geprobeerd een deel van deze kennislacune op te vullen. Het doel van het 

onderzoek is om het historisch landgebruik van verschillende zeedorpen zo volledig mogelijk in kaart 

te brengen en dit in relatie te brengen met de huidige vegetatie. Omdat het niet mogelijk is om alle 

zeedorpen met genoeg diepgang te onderzoeken, is gekozen om dit onderzoek toe te spitsen op 

Egmond aan Zee en Wijk aan Zee.  

De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat is de relatie tussen het historisch landgebruik en de huidige 

vegetatie van het zeedorpenlandschap van Egmond aan Zee en Wijk aan Zee en wat zijn de verschillen 

en overeenkomsten tussen deze twee dorpen?  

 

1.4 Theoretisch kader  

Deze scriptie richt zich op de relaties tussen landschap, historie en ecologie. Daarbinnen spelen de 

vakgebieden landschapsecologie, landschapsgeschiedenis en historische ecologie een rol.  

Binnen de landschapsecologie wordt algemeen aangenomen dat de huidige vegetatie het resultaat is 

van talloze biotische en abiotische factoren. In modellen worden deze factoren vaak hiërarchisch 

weergegeven omdat de factoren verschillen in hun ruimtelijke en temporele schaal. Sommige factoren 

spelen over lange perioden een rol, terwijl andere voor een korte termijn van invloed zijn. Ook 

ruimtelijk is een schaalverdeling te vinden, waarbij sommige factoren op grote schaal van invloed zijn 

terwijl andere slechts plaatselijk een rol spelen.41 

                                                           
41 Schipper 2010, p. 6-23. 
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De historische ecologie is de wetenschap waarin de vakgebieden cultuurhistorie en 

landschapsgeschiedenis samenkomen met ecologie. Het gaat over historische ecosystemen en over de 

relatie van de mens en de natuur in het verleden. Ook gaat het over de relatie tussen bijvoorbeeld de 

mens in het verleden en de natuur in de huidige tijd. Binnen de historische ecologie is er altijd een 

historische component, ook als het onderwerp van de studie een bestaand ecosysteem betreft.42  

Historisch-ecologisch onderzoek 
Het vakgebied van de historische ecologie is van zo een interdisciplinair karakter dat het vaak niet 

gezien wordt als eigen vakgebied maar wordt bestudeerd wordt vanuit één van de volgende vier 

vakgebieden: geschiedenis, ecologie, geografie of antropologie.43 In het verleden zijn veel historisch-

ecologische studies gedaan naar de ontwikkeling van bossen en de invloed die mensen hebben gehad 

op deze ontwikkelingen.44 Bossen vormen een logisch studieobject voor historisch-ecologisch 

onderzoek omdat de toestand van een bos sterk bepaald wordt door menselijke handelingen in het 

verleden en bossen altijd van economisch belang zijn geweest voor de mens vanwege de productie 

van hout.45 Voor historisch-ecologisch onderzoek worden vaak veel onderzoeksmethoden 

gecombineerd. Een bekend voorbeeld is het onderzoek van Oliver Rackham naar de invloed van het 

menselijk handelen op de Britse bossen vanaf het Neolithicum. Voor de studie werd naast 

veldwaarnemingen gebruik gemaakt van archiefmateriaal, archeologisch materiaal, pollenanalyse en 

toponiemenonderzoek (plaats- en veldnamenonderzoek).46 

Het onderzoek naar toponiemen kan veel informatie opleveren over de natuurlijke diversiteit van een 

historisch landschap.47 In het verleden gaven mensen de natuurlijke diversiteit van het landschap vaak 

namen om zich te kunnen oriënteren. Dit deden ze door te onderscheiden ecotopen een eigen naam 

te geven. Vooral het natuurlijke reliëf, de vegetatiestructuur en de natuurlijke huishouding waren van 

belang voor de naamgeving. Binnen het beperkte aantal ecotopen konden allerlei karakteristieke 

plaatsgebonden eigenschappen, zoals bijzondere elementen, of gebeurtenissen van die plek weer aan 

de naam toegevoegd werden.48 

Landschapsecologie 
Het landschap is onlosmakelijk verbonden met de mens. In de European Landscape Convention en het 

daarvan afgeleiden Nederlandse landschapsmanifest wordt het beschreven als: “Landschap is een 

gebied zoals dat wordt beleefd door de mensen en waarvan het karakter is bepaald door de 

wisselwerking van natuur en mens”.49 Binnen de landschapsecologie speelt aan de ene kant de relatie 

tussen soorten of levensgemeenschappen en omgevingsfactoren een rol. Aan de andere kant is de 

relatie van de mens met de omgeving (het landschap) van belang. Hierbij zijn zowel rol die de mens in 

het landschap heeft als de manier waarop de mens door het landschap beïnvloed wordt van belang.  

De mens is zowel sterk afhankelijk van als invloedrijk op zijn omgeving.50 

                                                           
42 Spek 2011.  
43 Szabo 2015, p. 998.  
44 Szabo 2015, p. 999.  
45 Szabo 2015, p. 998.  
46 Rackham 1980.  
47 Spek 2009, p. 109-125.  
48 Spek 2009, p. 109-125. 
49 Schipper 2010, p. 7. 
50 Schipper 2010, p. 6-23. 
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Mens en natuur zijn in het landschap onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe de onderlinge relaties 

zijn, hangt echter af van de schaal waarop gekeken wordt. De verschillende schaalniveaus binnen de 

landschapsecologie worden weergegeven in het landschapsecologische rangordemodel (figuur 1.4).51 

In het landschapsecologische rangordemodel wordt weergegeven dat de ‘hoofdbestanddelen’ van de 

aarde op verschillende niveaus een uiteindelijke rol spelen binnen de landschapsecologie. Deze 

niveaus worden in het model weergegeven als sferen. Deze sferen worden ook wel geofactoren 

genoemd. Op het hoogste niveau is de atmosfeer van belang. Hierin is het klimaat bepalend. 

Vervolgens zijn de lithosfeer (het soort gesteente en het reliëf), hydrosfeer (het grondwater) en de 

pedosfeer (bodem) van belang. Op het laagste niveau zit de biosfeer. Dit is de laag van de flora en 

fauna en van de mens. De biosfeer wordt sterk beïnvloed door de sferen erboven. Dit wordt in het 

model weergegeven door de dikke zwarte pijlen van boven naar onder. Tegelijkertijd is dit proces in 

kleinere mate ook de andere kant op zichtbaar. De biosfeer heeft ook invloed op de sferen erboven. 

Bijvoorbeeld, de vegetatie wordt in sterke mate bepaald door de bodem en waterhuishouding van het 

gebied waar de vegetatie aanwezig is. Bodem en waterhuishouding zijn weer afhankelijk van de 

ondergrond en van het klimaat. Tegelijkertijd heeft de vegetatie ook weer invloed op de bodem en de 

waterhuishouding. De invloed op andere sferen werkt dus twee kanten op. Het is echter wel zo dat de 

invloed van de hoogste niveaus op de kleinste niveaus veel groter is dan andersom. De biosfeer is sterk 

afhankelijk van de andere sferen terwijl de atmosfeer behoorlijk onafhankelijk is van kleinere sferen. 

Tegelijkertijd is ook te zien dat processen langzamer beïnvloed worden naarmate de sfeer groter is. De 

vegetatie is makkelijk sterk te beïnvloeden door bijvoorbeeld de bodem te veranderen. Andersom is 

het moeilijker. De atmosfeer is niet snel te beïnvloeden door onderliggende sferen te veranderen. Dit 

heeft te maken met de onafhankelijkheid, maar ook met de schaal.52 

 

Figuur 1.4. Landschapsecologisch rangordemodel van Jenny (1941). De pijlen wijzen beide richtingen op, waarbij de dikke 
pijlen naar onder aangeven dat deze een sterke invloed hebben terwijl de pijlen naar boven een minder sterke invloed 
hebben. (Bron: PowerPoint lezing Theo Spek symposium Gent 15 juni 2017). 
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De menselijke invloed op vegetatie kan op eenzelfde wijze op een hiërarchische schaal weergegeven 

worden. Afhankelijk van in welke sfeer de mens verandering aanbrengt, kan de verandering op 

verschillende schaalniveaus van invloed zijn. Ook de snelheid van de verandering wordt bepaald door 

de sfeer waarin de verandering plaatsvindt. De uiteindelijk invloed van de mens op de ecologie is dus 

soms direct en soms indirect en soms op korte termijn en soms op lange termijn. Door de mens 

beïnvloede klimaatverandering is een voorbeeld van invloed van de mens op een hoog niveau waarbij 

ook een lang proces een rol speelt.  

Menselijke activiteiten worden over het algemeen sterk beïnvloed door sociale, economische, 

culturele en politieke ontwikkelingen. Voorbeelden zijn menselijke invloed op klimaatverandering, 

aanpassen van de waterhuishouding of invloed op fauna door jacht of door invoeren van vee (zie figuur 

1.5).53 Uiteraard is de invloed van de mens in verschillende perioden van de geschiedenis heel 

verschillend geweest. In het verre verleden was de invloed van de mens om de omgeving zo klein dat 

we het landschap eigenlijk volledig door de geofactoren bepaald werd. In Nederland zou de periode 

tot ongeveer 6000 BP – de start van de landbouw in onze streken - gezien kunnen worden als de 

historische referentie van het ‘natuurlijke Nederland’. In deze periode is de rol van de mens namelijk 

nog marginaal, maar zijn natuurlijke omstandigheden (zoals het klimaat) al wel vergelijkbaar met de 

huidige condities.54 Door de geschiedenis heen is te zien dat de mens eigenlijk op steeds hogere 

niveaus, grootschalige invloed krijgt. Zo heeft de mens altijd invloed gehad op vegetatie en fauna door 

bijvoorbeeld jacht. Echter pas sinds het begin van de industriële revolutie heeft de mens invloed op 

het klimaat.55  

Ook is het afhankelijk van het moment in de tijd welke invloed de mens heeft op een bepaalde factor 

en hoe groot die invloed is. De bodem is bijvoorbeeld door de mens beïnvloed in de landbouw door de 

toevoeging van mest. Echter na de ontwikkeling van de kunstmest in de negentiende eeuw, kon 

plotseling met relatief weinig moeite, het land grootschalig bemest worden.56 In zijn algemeenheid 

geldt voor het Nederlandse landschap dat de invloed van de mens steeds groter werd naarmate de tijd 

verder verstreek. Tot ca. 6000 BP (4.000 v. Chr.) kan nog gesproken worden over een natuurlijk 

landschap in Nederland terwijl het huidige Nederlandse landschap vrijwel volledig in cultuur gebracht 

is door de mens. De invloed van de mens gaat samen met de technische vooruitgang, groei van de 

bevolking en groei van de welvaart. Door de bevolkingsgroei en de welvaartsgroei ging de mens steeds 

meer van zijn omgeving vragen. Door de verbeterende techniek kreeg hij ook steeds meer 

mogelijkheden invloed uit te oefenen.57 De invloed van de mens op landschap en natuur moet daarom 

altijd in een historische context geplaatst worden. Hoewel de algemene trend van ontwikkeling in 

Nederland één is van een steeds intensievere invloed van de mens en de omvorming van 

natuurlandschap naar cultuurlandschap, is dit gedurende de geschiedenis ook sterk afhankelijk van het 

type landschap. Per landschap verschilt de ontwikkeling van het menselijke landgebruik vanaf de 

Neolithisering van periode tot periode. Ook in het huidige landschap is er nog verschil te vinden in de 

mate van menselijke invloed in het landschap, waarbij nagenoeg natuurlijke landschappen te 

                                                           
53 Van Haperen 2009, p. 117-119. 
54 Schipper 2010, p. 6-23.  
55 http://www.wur.nl/nl/artikel/Oorzaken-klimaatverandering-1.htm, geraadpleegd 26 oktober 2017.    
56 Geologievannederland. – zandlandschap  
57 Bodemrichtlijn.nl  

http://www.wur.nl/nl/artikel/Oorzaken-klimaatverandering-1.htm
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onderscheiden zijn van halfnatuurlijke landschappen, cultuurlandschappen en stedelijke 

landschappen.58  

 

De huidige vegetatie van het zeedorpenlandschap is het resultaat van eeuwenlange menselijke invloed 

binnen bepaalde natuurlijke omstandigheden. Het is ontstaan in de kalkrijke duinen van Nederland als 

gevolg van eeuwenlang landgebruik door dorpsbewoners.59 Deze vormen van landgebruik hebben de 

basis van het zeedorpenlandschap gevormd maar zijn ook essentieel voor de instandhouding ervan. 

De vooronderstelling is dat de bewoners van de historische vissersdorpen het landschap in 

                                                           
58 Londo & van Wirdum 1994 
59 Slings 1994. 

Figuur 1.5. Landschapsecologisch model waarbij de verschillende biotische en abiotische factoren die van belang zijn 
hiërarchisch zijn weergegeven. De biotische en abiotische factoren zijn met grijze pijlen weergegeven en de menselijke 
invloed met geel. Bron: Van Haperen 2009, p. 118. 
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verschillende mate van intensiteit gebruikt hebben in de loop van de geschiedenis. Deze mate van 

intensiteit werd in sterke mate bepaald door de sociaal-economische situatie van het dorp.  De 

ontwikkeling van de vegetatie van het zeedorpenlandschap is hierbij gebaat bij sociaal-economische 

situaties waarbij men sterk afhankelijk was van het duin. Dit zijn vermoedelijk vooral armere perioden 

geweest, waarbij men bijvoorbeeld te maken had met mislukte visvangst of schade door 

overstromingen of kapers.60  

Hoewel de basis van het zeedorpenlandschap in het verleden ligt, is het huidige landgebruik ook van 

belang voor de instandhouding van de zeedorpenvegetatie. De traditionele vormen van landgebruik in 

de duinen vanuit de vissersdorpen zijn in min of meerdere mate verdwenen afgelopen eeuw.61 

Tegelijkertijd is een achteruitgang van het zeedorpenlandschap zichtbaar.62 De historische vormen van 

landgebruik lijken dus van groot belang voor de instandhouding van het zeedorpenlandschap. Toch is 

de zeedorpenvegetatie nog steeds bij verschillende zeedorpen in hoge kwaliteit ontwikkeld. Dit zou 

aan de ene kant verklaard kunnen worden door een vertraagde reactie van de zeedorpenvegetatie op 

veranderingen in landgebruik. Aan de andere kant zou het ook verklaard kunnen worden door het feit 

dat traditionele vormen van landgebruik vervangen zijn door nieuwe vormen van landgebruik waarbij 

het effect op de vegetatie vergelijkbaar is.  

De successieschema’s van de twee vegetatietypen van het zeedorpenlandschap (de Kegelsilene-

associatie en de associatie van Wondklaver en Nachtsilene) laten zien dat verschillende vormen van 

verstoring van belang zijn voor de vorming en instandhouding van de vegetatietypen (figuur 

respectievelijk 1.7).  Voorbeelden hiervan zijn betreding, bemesting en begrazing. Deze vormen van 

verstoring passen bij uitstek bij de vormen van landgebruik die in het verleden door de dorpsbewoners 

van de zeedorpen uitgevoerd werden. Ze kunnen echter ook ontstaan door nieuwe vormen van 

landgebruik zoals gereguleerde begrazing of recreatie. Op basis van verschillende 

landschapsecologische- en vegetatiekundige modellen is het dus aannemelijk dat de 

zeedorpenvegetatie die nu aangetroffen wordt rond de oorspronkelijke vissersdorpen, in sterke mate 

afhankelijk is van zowel historisch landgebruik als huidig beheer.  

                                                           
60 Slings 1994; Mondelinge mededeling Rienk Slings.  
61 o. a. Lindeman 1990; Zwaan 2010.  
62 Slings 1994.  

Figuur 4. Successieschema's van de typische vegetatietypen van het zeedorpenlandschap, namelijk de Kegelsilene-associatie 
(Sileno-Tortuletum ruraliformis) en de associtatie van Wondklaver en Nachtsilene (Anthyllido-Silenetum). Bron: SynBioSys Nederland 
2.6.6.  

Figuur 1.6. Successieschema van de Kegelsilene associatie 
(Sileno-Tortuletum ruraliformis). Verschillende vormen van 
verstoring zijn van belang voor het tot stand komen van dit 
vegetatietype. (Bron SynBioSys Nederland).  

Figuur 1.7. Successieschema van de associatie van Wondklaver en Nachtsilene 
(Anthyllido-Silenetum). Verschillende vormen van verstoring zijn van belang 
voor het ontstaan van het vegetatietype, maar ook van behouden ervan. (Bron 
SynbioSys Nederland).  
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1.5 Afbakening van het onderzoek  

Studiegebied  
Wat de relatie tussen historisch landgebruik en huidige vegetatie van het zeedorpenlandschap is, 

wordt in deze studie onderzocht aan de hand van twee detailstudies van de zeedorpen Egmond aan 

Zee en Wijk aan Zee. Er is gekozen voor deze twee specifieke zeedorpen, omdat bij deze dorpen het 

zeedorpenlandschap relatief goed bewaard is gebleven. In de omgeving van andere zeedorpen zijn 

grote delen van het zeedorpenlandschap niet meer zo goed te onderzoeken omdat zij grotendeels 

verdwenen zijn door bijvoorbeeld bebouwing (Scheveningen) of kustafslag (Katwijk en Noordwijk).  

Het gebied van deze studie richt zich op de zeedorpen Egmond aan Zee en Wijk aan Zee en hun 

omliggende duinterrein. Het duingebied rondom Egmond aan Zee vormt onderdeel van het 

Noordhollands duinreservaat. Het gebied rond Wijk aan Zee is aan de noordkant ook onderdeel van 

het Noord-Hollands duinreservaat. Deze gebieden zijn van de provincie en worden beheerd door PWN. 

Aan de zuidkant ligt aan de westkant het gebied Vuurbaakduin. Dit gebied is van de gemeente 

Beverwijk en wordt ook beheerd door PWN. Daarnaast ligt het gebied Zee van Staal. Dit is een 

duingebied dat behoort tot het gebied van Tata Steel. Het is openbaar toegankelijk. Het overige terrein 

ten zuiden van Wijk aan Zee tot aan het Noordzee Kanaal wordt ingenomen door het bedrijventerrein 

van Tata Steel dat afgesloten is en waar ook geen onderzoeksmogelijkheden liggen.  

 

  

 

Figuur 1.8. Overzichtskaart van Nederland met daarop de ligging van 
beide detailstudiegebieden. (Bron: achtergrond kaart: ESRI 
Nederland).  
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Egmond aan Zee 
Het precieze studiegebied is bepaald aan de hand van de landschapskaart van Doing. Hierbij zijn de 

delen van het duin geselecteerd die volgens Doing tot het zeedorpenlandschap behoren (deze zijn op 

de kaart aangeduid als Ks-landschappen). De delen die tot het Ks-landschap behoren maar die aan de 

binnenduinrand liggen, zijn niet meegenomen in dit onderzoek, omdat deze vermoedelijk zijn ontstaan 

vanuit de meer oostelijk gelegen aangrenzende dorpen in de binnenduinrand.  

Omdat niet ver ten noorden van het dorp Egmond aan Zee de kalkgrens ligt waarbij het kalkarme 

Waddendistrict overgaat in het kalkrijke Renodunale district, is er voor gekozen om in deze studie 

alleen de zeedorpenlandschappen mee te nemen die in het kalkrijke deel liggen om zo extra variabelen 

uit te sluiten.  

In het stuk ten noorden van Egmond aan Zee zijn 

alle stukken van het zeedorpenlandschap 

samengevoegd tot één geheel. Kleine stukken 

duin die dus niet tot het zeedorpenlandschap 

behoren maar die wel omringd zijn door 

zeedorpenlandschap zijn daarom in de regel 

meegenomen. Dit is gedaan omdat de kaart van 

Doing een goede richtlijn geeft van waar het 

zeedorpenlandschap zich bevindt, maar we ons 

niet strikt tot dat gebied beperkt hebben. Hier 

zijn meerdere redenen voor. Ten eerste is er veel 

historische materiaal dat niet precies binnen de 

kaders van de kaart van Doing past. Dit 

historische materiaal is echter wel van waarde 

en is daarom ook meegenomen in het 

onderzoek. Ten tweede vormt de kaart van 

Doing een goede richtlijn, maar is het ook maar 

eenmomentopname.Het zeedorpenlandschap is 

namelijk ontstaan in een langdurig 

ontwikkelingsproces dat eeuwen omvatte. Om 

een zo goed mogelijk beeld van het proces te 

krijgen is daarom in ruime zin met de grenzen 

van het onderzoeksgebied omgegaan. Deze zijn 

als richtlijn gebruikt, maar indien nuttig geacht, 

is er ook over deze grenzen heen gekeken. 

Figuur 1.9. Studiegebied rond Egmond aan Zee. De rode lijn geeft 
de grens van het studiegebied aan. Dit gebied is grotendeels 
gebaseerd op de kaart van Doing. (Bron: originele kaart Doing: 
PWN). 
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Wijk aan Zee  
Bij Wijk aan Zee is het noordelijk deel van het 

gebied dat door Doing benoemd is als 

zeedorpenlandschap geselecteerd. Aan de 

zuidkant is het gebied tot aan het 

Noordzeekanaal meegenomen, met uitzondering 

van het gebied van Tata Steel. Om dezelfde 

redenen als bij Egmond aan Zee is de indeling van 

Doing hier als aanknopingspunt gebruikt maar is 

het uiteindelijke studiegebied ruimer genomen. 

We weten bijvoorbeeld tegenwoordig dat aan de 

zuidkant van Wijk aan Zee goed ontwikkelde 

zeedorpenvegetaties te vinden zijn.63 Op de kaart 

van Doing is dit echter niet herkend als 

zeedorpenlandschap.  

Onderzoeksperiode  
Het onderzoek richt zich op de periode vanaf het 

ontstaan van de zeedorpen tot de huidige tijd. Uit 

de periode tot het begin van de negentiende 

eeuw zijn relatief weinig ruimtelijke data te 

vinden over wat er waar gebeurde in het 

duingebied. Daarom is die periode niet in detail 

bestudeerd en is kennis over die periode alleen voor 

het schetsen van de bredere landschapshistorische context gebruikt.  

De focus van dit onderzoek ligt in de negentiende en twintigste eeuw. Bij het zoeken naar relaties 

tussen landschapshistorie en vegetatie is vooral gezocht naar ruimtelijke relaties tussen de huidige 

vegetatie en historische activiteiten zoals duinlandjes die op historische kaarten en luchtfoto’s 

zichtbaar zijn.  

 

1.6 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

Om te onderzoeken hoe het historisch landgebruik en de huidige vegetatie aan elkaar gerelateerd zijn 

en in hoeverre er verschillen en overeenkomsten tussen de zeedorpen Egmond aan Zee en Wijk aan 

Zee te vinden zijn, is dit onderzoek in een vijftal onderzoeksthema’s opgedeeld. Deze 

onderzoeksthema’s worden vervolgens weer aan de hand van verschillende deelvragen uitgewerkt.  

De eerste twee onderzoeksthema’s vormen een algemeen beeld. De derde en vierde zijn twee 

detailstudies van de verschillende zeedorpenlandschappen en het laatste thema is een vergelijking 

tussen de twee detailgebieden.  

De onderzoeksthema’s hebben de volgende onderwerpen:  

                                                           
63 Eigen waarneming, (onder andere) 12 juli 2017.  

Figuur 1.10. Studiegebied rond Wijk aan Zee. De rode lijn geeft 
de grens van het studiegebied aan. Dit gebied is grotendeels 
gebaseerd op de kaart van Doing. (Bron originele kaart Doing: 
PWN).  
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1. Landschapsgeschiedenis van het zeedorpenlandschap: kenmerken en relaties (hoofdstuk 2); 

2. Landschapsecologie van het zeedorpenlandschap: kenmerken en relaties (hoofdstuk 3); 

3. Detailstudie A: Historisch- ecologische ontwikkeling van het zeedorp en zeedorpenlandschap 

van Egmond aan Zee (hoofdstuk 4);  

4. Detailstudie B: Historisch-ecologische ontwikkeling van het zeedorp en zeedorpenlandschap 

van Wijk aan Zee (hoofdstuk 5); 

5. Historische ecologie van het zeedorpenlandschap: vergelijking van de detailstudies in Egmond 

aan Zee en Wijk aan Zee (hoofdstuk 6). 

 

Per detailstudie zullen de volgende deelvragen gesteld worden:  

- Hoe heeft het zeedorp zich ontwikkeld in de loop van de geschiedenis?  

- Welke vormen van landgebruik vonden plaats tijdens de verschillende ontwikkelingsstadia? 

- Waar vonden deze vormen van landgebruik plaats?  

- Door welke interne en externe factoren werd dit landgebruik in hoofdzaak beïnvloed? 

- Hoe is de vegetatie van het zeedorpenlandschap ontwikkeld? 

- Welke verbanden tussen huidige vegetatie en historisch landgebruik kunnen er gevonden 

worden? 

 

Om de verschillende zeedorpen met elkaar te vergelijken (vijfde thema) zullen de volgende deelvragen 

worden beantwoord:  

- Welke verschillen en overeenkomsten in historisch landgebruik zijn te vinden tussen de 

verschillende zeedorpen? 

- Welke verschillen en overeenkomsten zijn er te vinden in de huidige vegetatie bij verschillende 

zeedorpen?  

- Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de relatie tussen vegetatie en historisch 

landgebruik tussen de verschillende zeedorpen? 

 

1.7 Bronnen en onderzoeksmethoden 

Voor de diverse onderzoeksthema’s van deze studie zijn verschillende bronnen gebruikt. De eerste 

twee onderzoeksthema’s vormen de bredere historische, sociaal-economische en ecologische 

achtergrond. Deze hoofdstukken zijn voornamelijk gebaseerd op literatuurstudie. Voor de ecologische 

achtergrond is ook gebruik gemaakt van het programma SynBioSys van Alterra. SynBioSys is een 

afkorting voor Syntaxonomisch Biologisch Systeem. Binnen dit programma is biologische informatie te 

vinden, waarbij het geordend is via classificatiesystemen op het niveau van plantengemeenschap, 

landschap en soort.64 

De onderzoeksthema’s drie en vier vormen de kern van het eigen onderzoek. Dit zijn de detailstudies 

naar het historische landgebruik en de economische ontwikkelingen van de gebieden Egmond aan Zee 

en Wijk aan Zee. Voor de studie naar het historische landgebruik is in eerste instantie gebruik gemaakt 

van bestaande literatuur. Daarnaast zijn primaire bronnen geraadpleegd, zoals archieven, historische 

kaarten, historische veldnamen, schilderijen en prenten, historische foto’s en luchtfoto’s. De 

                                                           
64 SynBioSys Nederland.  
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historische afbeeldingen zijn hoofdzakelijk via drie bronnen gezocht. Dit zijn de beeldbank van het 

Noord-Hollands Archief, de beeldbank van het Rijksmuseum en de site van het RKD - Nederland 

Instituut voor Kunstgeschiedenis.  Het recentere landgebruik is zoveel mogelijk in kaart gebracht aan 

de hand van bestaande beheerplannen en onderzoeksrapporten van de huidige terreinbeheerder 

PWN, aangevuld met eigen veldwerk en interviews met beheerders.  

Om de verschillende historische lagen bij elkaar te brengen en om deze ook in verband te kunnen 

brengen met de huidige vegetatie, zijn zoveel mogelijk ruimtelijke historische componenten in GIS 

worden samengebracht en ingetekend. Dit kon voornamelijk met oude bouwlandjes en paden en 

wegen die aan de hand van luchtfoto’s uit verschillende perioden. Doordat de luchtfoto’s vanaf 1928 

beschikbaar zijn, is dit onderdeel vooral interessant voor de ontwikkelingen van de afgelopen eeuw. 

Om verder terug in de tijd te gaan, is gebruik gemaakt van historische kaarten. Deze zijn echter vaak 

niet gedetailleerd genoeg om alle kleine duinlandjes in te tekenen. Ook zijn deze minder betrouwbaar 

dan de luchtfoto’s.  

Hoe verder terug in de tijd gegaan wordt, hoe lastiger het is om historisch landgebruik ruimtelijk 

nauwkeurig op de kaart weer te geven. Veel gegevens zijn niet exact vastgelegd en ook moeilijk 

achteraf te achterhalen. Hoewel de directe ruimtelijke link tussen dit historische landgebruik en de 

huidige vegetatie moeilijk te leggen is, vormt deze informatie toch een waardevolle bijdrage. Zeker in 

de vergelijking tussen de verschillende dorpen kan deze historische context een interessante 

toevoeging zijn.  

De huidige vegetatie is geanalyseerd met behulp van huidige vegetatie- en soortsopnamen, verkregen 

via de nationale vegetatiebank en terreinbeherende organisaties. Daarnaast is het verband tussen de 

huidige vegetatie en het historische landgebruik onderzocht aan de hand van veldwerk ten noorden 

van Wijk aan Zee.  

Naast literatuur- en bronnenonderzoek heb ik tijdens deze studie zoveel mogelijk met (regionale) 

deskundigen gepraat om zo een zo goed en breed mogelijk beeld van het onderwerp te krijgen. Zeker 

op het gebied van historisch onderzoek heb ik veel gebruik gemaakt van tips en opmerkingen van 

historici.  
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Hoofdstuk 2 

Landschapsgeschiedenis van het zeedorpenlandschap: kenmerken en relaties  
 

2.1 Geogenese van het duinlandschap van Noord-Holland 

 
De vorming van het huidige duinlandschap van Noord-Holland is al begonnen tijdens het Saalien. In 

deze voorlaatste ijstijd bereikte het landijs Nederland en kwam tot ongeveer halverwege Nederland.65 

Precies in het gebied van het huidige Noord-Hollands Duinreservaat werd tijdens deze ijstijd een flink 

dal uitgesleten door een gletsjertong. Deze laagte in het landschap had later effect op de vorming van 

het duingebied in deze omgeving.66 

De Oude Duinen  
Ongeveer 11.000 jaar geleden kwam er een einde aan de laatste ijstijd en begon het Holoceen. Door 

de snelle temperatuurstijging begonnen de ijskappen te smelten en vond een snelle zeespiegelstijging 

plaats.67 Hierdoor stroomde het Noordzeebekken zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden vol 

met water. Door de stroming die ontstond werd veel zand verplaatst. Dit zand werd vooral in de 

richting zuidwest naar noordoost verplaats en ook in deze richting ook weer afgezet in de vorm van 

strandwallen. Deze strandwallen vormden de basis van de Nederlandse kust.  

De strandwallen vormden droge delen waarachter in de strandvlakten zich kwelders en 

veenmoerassen vormden. Echter door de snelle zeespiegelstijging in de eerste periode van het 

Holoceen overstroomden de strandwallen steeds weer, waarna verder landinwaarts weer nieuwe 

gevormd werden. Tot ongeveer 5000 voor Christus herhaalde dit patroon zich waarbij de strandwallen 

zich steeds verder in oostelijke richting verplaatsten.68 

Vanaf ongeveer 5000 voor Christus nam de snelheid van de zeespiegelstijging af en veranderde dit 

proces. Vanaf deze periode breidde het kustgebied zich juist steeds verder uit en werden steeds verder 

in westelijke richting nieuwe strandwallen gevormd.69 Vanaf de oudste strandwal ontstond een gebied 

van ongeveer tien kilometer breed. Dit proces van de vorming van de strandwallen ging door tot in de 

Romeinse tijd.70 

Het strandwallenlandschap van de Hollandse kust werd door een aantal zeegaten onderbroken. Het 
gebied van Egmond aan Zee ligt tussen het Zeegat van Bergen en het estuarium van het Oer-IJ 
(ongeveer ter hoogte van het huidige Castricum) (Figuur 2.1).   

Er vormden zich een aantal strandwallen in dit gebied van oost naar west:   

- De strandwal van Uitgeest – Akersloot - Sint Pancras (ca. 3000 v. Chr. gevormd);  
- De strandwal van Limmen – Heiloo - Alkmaar (ca. 2500-2100 v. Chr. Gevormd); 
- Strandwal van Egmond (3000 jaar geleden).71 

                                                           
65 Alterra, 2017.  
66 Slings 2012. Deel 1.  
67 Roep et al. 1991, p. 115.  
68 Barends et al. 2910, p. 47-57. 
69 Barends et al. 2010, p. 47-57. 
70 Barends et al. 2010, p. 47-57. 
71 De Cock 1965, p. 16-17; Van Heeringen & van der Velde 2017, p. 53. 
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De noordgrens van deze strandwalcomplexen werd gevormd door een reeks afzettingen die haaks op 
de strandwallen staan. Dit Omval-haakwallencomplex vormde de eerste fase van de sluiting van het 
zeegat van Bergen. De eerste afzettingen werden gevormd rond 3600 - 3000 v. Chr. Het zeegat sloot 
zich uiteindelijk rond 1600 v. Chr., toen ook de stadswal van Egmond gevormd werd.72 

Het gebied van Wijk aan Zee ligt tussen de Rijnmonding (omgeving Katwijk) en het Oer-IJ-estuarium. 
In dit gebied zijn een aantal strandwallen gevormd vanaf ongeveer 4000 v. Chr.  Er vormden zich van 
oost naar west een aantal complexen: 

- Strandwalcomplex van Warmond (-Sassenheim) en Heemstede-Spaarnwoude (ongeveer 4000 
v. Chr); 

- Strandwalcomplex Oestgeest – Sassenheim;  
- Strandwalcomplex Voorhout – Lisse – Broekbeek - Haarlem (3500 v. Chr)  
- Strandwalcomplex Noordwijk - Noordwijkerhout - De zilk – Overveen - Vlesen - Hofgeest 

(3500-2500 v. Chr.); 
- Strandwalcomplex Zanvoort-Santpoort/Driehuis – Ijmuiden – Beverwijk – Heemskerk (3000 – 

1500 v. Chr.).73 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                           
72 Van Heeringen & van der Velde 2017, p. 53. 
73 De Cock 1965, p. 16-17; Van Heeringen & van der Velde 2017, p. 53 – 54.  

Figuur 2.1. Patroon van strandwallen en kustlijnposities 
4500, 4000 en 3500 jaar geleden. Verder de positie van drie 
zeegaten ongeveer 4000 jaar geleden. (1 zeegat Alkmaar 
Bergen, 2 Oer ij, 3. Oude Rijn). (Bron: naar Roep et al. 1991). 
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De Jonge Duinen 
Aan het begin van de Volle Middeleeuwen (ca 1000 AD) ontstond een nieuwe periode in de vorming 

van het huidige kustduinen: de vorming van de Jonge Duinen.74 De Jonge en Oude duinen worden 

onderscheiden door hun ontstaansperiode en de daaraan verbonden vaak opvallende verschillen in 

geomorfologie en bodemontwikkeling.75 De vorming van de Jonge Duinen begon ongeveer rond het 

jaar duizend en ging ongeveer tot in de negentiende eeuw door. De intensiteit van de verstuiving kende 

echter grote schommelingen De meest bepalende periode voor de vorming van de jonge duinen is 

vanaf de twaalfde eeuw tot en met de daaropvolgende vier eeuwen.76 

In de duinvorming worden een aantal fasen onderscheiden. Dit zijn de fasen Ia, Ib, II en III.77 

 

Figuur 2.2. Schematisch overzicht van de opvolging van de Oude en Jonge Duinafzettingen in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. 1 = Jong Duinzand, 2 = Oud Duinzand, 3 = strandzand met mariene schelpen, 4 = veen en gyttja, 5 = 
podzolbodem, 6 = humeuze laag, 7 = kalk-gyttja. (Bron: naar Jelgersma et al. 1970 via Klijn 1981).  

Fase Ia. Deze fase speelde zich hoofdzakelijk af in de twaalfde eeuw. In deze periode werd het 

duingebied vlakker doordat het zand van de oorspronkelijke duintoppen verstoof en laagtes kon 

                                                           
74 Barends et al. 2010, p. 51. 
75 Klijn 1981, p. 50.  
76 Klijn 1981, p. 50. 
77 Jelgersma et al. 1970 via Klijn 1981, p. 50-51.  
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opvullen. Het ontstaan van de verstuivingen werd vermoedelijk door een aantal zaken veroorzaakt. 

Versterkte getijdenstromen veroorzaakten kustafslag waardoor grote hoeveelheden zand werden 

verplaatst en ook weer op de kust werden afgezet. De zandtoevoer vanuit zee kon vanaf het strand in 

oostelijke richting opwaaien.78 De periode van 950 tot 1200 was bovendien een relatief droge 

periode.79 Menselijk invloed zoals ontbossing van het duingebied hadden een versterkend effect op 

verstuiving gehad.80 

Fase Ib. Deze fase vond plaats in de twaalfde en dertiende eeuw. In deze fase werden horizontale 

zandlaagjes afgezet op de vlakte uit fase Ia. Ook werd de binnenduinrand gevormd met relatief hoge 

duinen. In deze fase is vermoedelijk in snel tempo veel zand verplaatst. Als gevolg hiervan zouden de 

loopduinen gevormd zijn.81 

Fase II. Deze fase duurde van ongeveer 1400 tot en met de zestiende eeuw.82 In deze fase vonden 

grootschalige verstuivingen plaats. Er ontstonden paraboolduinen en grote reliëfverschillen in het 

duingebied.83 De paraboolduinen ontstonden doordat aan de windkant het zand werd weggeblazen 

waardoor een windkuil ontstond. Dit zand werd vervolgens achter het duin in de luwte weer vastgelegd 

door de vegetatie waardoor een duin in de vorm van een parabool ontstond. De windkuilen werden 

tot aan het grondwater uitgestoven waardoor soms brede duinvalleien ontstonden. Als gevolg van dit 

proces verplaatsten ook deze duintypen zich landinwaarts met de windrichting mee. Tijdens de 

verplaatsing van de duinen bleven soms de randen van de duinen nog achter in het landschap. Deze 

vormen worden streepduinen genoemd (figuur 2.3).84 Deze parabool- en streepduinen waren 

overwegend zuidwest- noordoost georiënteerd. Fase II is van groot belang geweest voor het aanzien 

van het Jonge Duingebied.  

De tweede periode is vermoedelijk 

veroorzaakt door de overexploitatie die 

als gevolg van intensivering en 

specialisering van de regionale en 

internationale markteconomie 

grootschalig plaatsvond. De 

belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk de 

teelt van konijnen voor de markt (vlees 

en bont) door grootgrondbezitters 

geweest.85  

                                                           
78 Faber, 1960, p. 291. 
79 De Cock 1965, p. 14. Klijn 1991, p. 51. 
80 Barends et al. 2010, p. 52.  
81 Klijn 1981, p. 51.  
82 Klijn 1981, p. 51.  
83 Klijn 1981, p. 51. 
84 Barends et al. 2010, p. 47-57. 
85 Van Haperen 2009, p. 136. 

Figuur 2.3. Op de huidige hoogtekaart zijn de 
patronen van de duinvorming met paraboolduinen 
en achterblijvende streepduinen nog goed te zien. 
(Bron: Esri Nederland AHN). 
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Fase III. Deze fase was vooral in de achttiende eeuw van betekenis. Deze fase bracht minder 

ingrijpende veranderingen teweeg. Vooral in de directe omgeving van de zee werden overwegend 

kleine paraboolduinen gevormd. Ook de grootschalige vorming van paraboolduinen, die vooral in fase 

II plaatsvond, ging ook nog in zekere mate door tussen fase II en III, in fase III en zelfs na fase III. De 

verstuivingen in de derde periode waren vermoedelijk in ieder geval deels te verklaren door menselijke 

activiteiten. Overexploitatie en gebrek aan onderhoud van de duinen zorgde voor extra verstuivingen. 

De menselijke activiteiten hadden veelal wel een regionaal karakter.86 

  

                                                           
86 Klijn 1981. p. 118-120.   
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Figuur 2.4. Reconstructie van de kustvorming tijdens het Holoceen, met linksboven de hoogtekaart tijdens het begin van het Holoceen, 
met rechtsboven de situatie 5500 voor Christus, toen de kust ver naar het oosten lag. Linksonder is de situatie van de strandwallen, 
voordat de Jonge duinvorming op gang kwam en rechtsonder geeft de situatie weer aan het eind van de Middeleeuwen. (Bron: Vos 2015).  
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2.2 Vroege bewoningsgeschiedenis van de strandwallen tot ca. 1200 

 
Het kustgebied is al in zeer vroege tijden bewoond geweest. Archeologische vondsten wijzen op de 

aanwezigheid van mensen al voor de laatste ijstijd. In de omgeving van Velzen zijn sporen van 

bewoning aangetroffen vanaf de vroege bronstijd. Er zijn gebruiksvoorwerpen zoals aardewerk 

gevonden maar ook grafheuvels.87 Archeologische vondsten uit de Romeinse tijd laten zien dat 

menselijke activiteiten vooral gecentreerd waren rond riviermondingen. Ook in de Vroege 

Middeleeuwen was het kustgebied relatief intensief bewoond.88 Op de strandwallen werden 

nederzettingen gebouwd die in de twaalfde en dertiende eeuw soms uitgroeide tot steden. 

Voorbeelden hiervan zijn Haarlem en Alkmaar.89 De strandwallen zelf werden gebruikt als bouwlanden, 

geestgronden die in dwarsrichting verkaveld werden.90 Tussen de strandwallen lagen lagergelegen 

venige gebieden. Deze werden gebruikt als grasland. Op de overgang tussen de bouwlanden op de 

strandwallen en de lager gelegen graslanden lagen de wegen waarlangs boerderijen lagen. De 

wegenstructuren maken de geesten herkenbaar doordat zij bij elkaar kwamen bij de punt van de 

geest.91 Door de vorming van de Jonge Duinen verdween echter een deel van het 

strandwallenlandschap onder het zand.92  

 

2.3 Bestuurlijke en juridische verhoudingen en landgebruik in het duingebied vanaf 

de Middeleeuwen 

 
In de tijd dat de Jonge Duinvorming begon (zo rond het jaar 1000), was Nederland opgedeeld in 

graafschappen. Het studiegebied vormde onderdeel van het Graafschap Holland. De graven van 

Holland bezaten namens de Duitse koning het zogenaamd wildernisregaal (foreestrecht) over alle 

woeste gronden, waaronder de duinen. Dat betekende dat bewoners alleen gebruiken mochten 

maken van de duinen wanneer zij daar expliciete toestemming van de Hollandse graaf voor hadden. 

Het graafschap Holland was opgedeeld in vier baljuwschappen.  Het onderzoeksgebied viel onder het 

baljuwschap Kennemerland.  Binnen een baljuwschap was de baljuw de hoogste bestuurder. Deze was 

enkel aan de graaf rekenschap verschuldigd. Naast het baljuwschap kon de graaf heerlijkheden 

belenen aan adellijke personen, de ambachtsheren. Het gebied dat onder een heerlijkheid viel was het 

kleinste rechtsgebied en deze eenheid heette het dorp, de banne of het ambacht. Binnen een 

heerlijkheid had de beleende gezaghebber de bestuurlijke en rechtelijke macht. Het dagelijkse bestuur 

binnen de heerlijkheid gaf hij echter vaak uit handen aan de schout die samen met enkele schepenen 

het dagelijkse bestuur in naam van de heerlijke macht uitvoerde. 

De macht die een beleende ambachtsheer had, hing af van het type heerlijkheidsrechten dat hij had. 

In lage heerlijkheden bezat de ambachtsheer alleen de lage jurisdictie. Hierbij was hij bevoegd om 

kleine misdrijven en civiele zaken te berechten. Voor de overige zaken moest hij echter plaatselijke 

                                                           
87 Heeringen et al. 2017, p. 82-84. 
88 Barends et al. 2010, p. 49. 
89 Barends et al. 2010, p. 49.  
90 Jelles 1968, p. 14.  
91 Barends et al. 2010, p. 49-50.  
92 Barends et al. 2010, p.  
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ambtenaren aanstellen. Bij hoge heerlijkheden had de ambachtsheer de volledige plaatselijke macht 

en mocht hij ook halsmisdrijven berechten. 93  

2.4 Landgebruik vanaf de Middeleeuwen  

 
Het duinengebied in Holland ‘de wildernisse’ was in de twaalfde eeuw grafelijk bezit geworden, de 

‘Graeflyckheyts Wildernisse’.94 Deze grafelijke domeinen werden deels in erfpacht of als eigendom 

gegeven aan edelen. Dit proces gebeurde zeker in de veertiende en vijftiende eeuw, en mogelijk ook 

al daarvoor.95 Als grafelijk of adellijk bezit waren de duinen vooral in gebruik als jachtterrein.96 De jacht 

was in het begin vooral gericht op hazen, herten en reeën. De hazen kwamen van origine al voor in het 

duingebied, terwijl de konijnen in het eind van de dertiende eeuw werden ingevoerd.97 

Later werd het konijn het belangrijkste dier om op te jagen.98 Het konijn was een lucratieve jachtprooi 

vanwege het vlees maar vooral ook vanwege de vacht.99 De konijnen werden vooral in ‘warandes’, een 

soort konijnenparken, gehouden.100 De jacht was voorbehouden aan de adel, of rijke burgers die 

jachtrechten konden kopen. Op de boerenlandjes zorgde het konijn enkel voor overlast.101 De 

natuurlijke vijand van het konijn, de vos, werd sterk bejaard en stief door dit jachtbeleid uiteindelijk 

uit.102 Hoewel alleen adel en rijke burgers jachtrechten hadden, werd er door de dorpsbewoners 

gestroopt. Dit gebeurde in zo een grote mate, dat de duinen en konijnen hier schade van 

ondervonden.103 In een plakkaat van Hertog Albrecht uit 1393 werd dit duidelijk. Hierop staat een 

boodschap van Hertog Albrecht tegen diegenen die ‘ons daghelix groten scade doen in onser 

wildernisse ende dunen aen onsen coninen’.  

  

                                                           
93 Lindeman 1990, p. 3. 
94 Boerboom 1957, p. 6.  
95 Boerboom 1957, p. 6.  
96 Zwaan 2010, p. 13.  
97 Duinbeeld. Claes Jansz Visscher: Hazenjacht (1612).  http://duinenenmensen.nl/duinbeeld-7-visscher-
konijnenjacht/, geraadpleegd 1-2-2018 
98 Van Haperen 2009, p. 136. 
99 Van Haperen, p. 136-137. 
100 Rentenaar 1978.  
101 Duinbeeld. Claes Jansz Visscher: Hazenjacht (1612).  http://duinenenmensen.nl/duinbeeld-7-visscher-
konijnenjacht/, geraadpleegd 1-2-2018. 
102 Zwaan 2010, p. 13.  
103 Zwaan 2010, p. 13. 

Figuur 2.5. Hazenjacht van Claes Jansz Visscher (1612).  Jachttaferelen in de duinen. (Bron: website duinen en 
mensen, Hazenjacht 1612).  

 

http://duinenenmensen.nl/duinbeeld-7-visscher-konijnenjacht/
http://duinenenmensen.nl/duinbeeld-7-visscher-konijnenjacht/
http://duinenenmensen.nl/duinbeeld-7-visscher-konijnenjacht/
http://duinenenmensen.nl/duinbeeld-7-visscher-konijnenjacht/
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Gedurende de middeleeuwen werd het duinlandschap steeds kaler. Dit lag aan de ene kant aan het 

opvoeren van de konijnenstand.104 Aan de andere kant werd het duingebied ook gebruikt voor het 

verzamelen van stookmateriaal in de vorm van bomen en struiken en soms zelfs door helm te 

snijden.105 Het verzamelen van stookmateriaal gebeurde waarschijnlijk deels illegaal, maar gebeurde 

ook met toestemming van de duineigenaren. Dit gold ook voor andere activiteiten zoals het weiden 

van vee. Men kon beleend worden met rechten om bijvoorbeeld vee te mogen weiden of zoden te 

mogen slaan.106  

Het systeem met feodale rechten hield stand tot de Bataafse Revolutie. Toen werden alle heerlijke 

rechten afgeschaft.107  Alle ‘grafelijke duinen’ werden algemeen bezit. In praktijk bleek echter dat in 

Noord- Holland bijna alle duinen inmiddels in particulier bezit waren van adellijke families of rijke 

koopmannen uit de stad.108 Echter, met het afschaffen van het jachtrecht voor bevoorrechte personen, 

gingen mensen in praktijk ook steeds meer in andermans particuliere duinen jagen. De bescherming 

van het wild was daarmee in praktijk weggevallen en deze situatie kon ook niet duurzaam gehandhaafd 

worden.109 Na de Franse tijd werd het heerlijke jachtrecht weer hersteld maar er kwamen soepelere 

jachtregels dan voor de Bataafse revolutie. Het doel was om de jacht in stand te houden maar ook 

algemener te maken.110 

De duingebieden van Holland zijn soms wel tot eind twintigste eeuw particulier bezit gebleven en tot 

die tijd als jachtterrein gebruikt.111 Vaak werden er binnen de particuliere eigendommen wel stukken 

duin verpacht (voor bijvoorbeeld duinlandjes) of werden er bepaalde rechten verpacht. In de 

negentiende en twintigste eeuw werden de duinen steeds belangrijker voor de waterwinning. Daarom 

zijn veel gebieden vanaf die tijd door de overheid opgekocht en beheerd door provinciale of 

gemeentelijke bedrijven, zoals de provincie Noord-Holland of de gemeente Amsterdam.112  

  

                                                           
104 Duinbeeld. Claes Jansz Visscher: Hazenjacht (1612).  http://duinenenmensen.nl/duinbeeld-7-visscher-
konijnenjacht/, geraadpleegd 1-2-2018.  
105 Zwaan 2010, p. 13. 
106 Jelles 1968, p. 51-53. 
107 Jelles 1968, p. 103-104; Lindeman 1990, p. 7. 
108 Kops 1789.   
109 Jelles 1968, p. 103-104.  
110 Jelles 1968, p. 103-104. 
111 Genet et al. 1993, p. 5; Interview Ben Hopman, boswachter PWN. 
112 Jelles 1968, p. 77-86.  

http://duinenenmensen.nl/duinbeeld-7-visscher-konijnenjacht/
http://duinenenmensen.nl/duinbeeld-7-visscher-konijnenjacht/
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Hoofdstuk 3 

Landschapsecologie van het zeedorpenlandschap: kenmerken en relaties  
 

3.1 Het zeedorpenlandschap in de landschapstypologie van Doing.  

Het zeedorpenlandschap werd gedefinieerd door Doing.113 In zijn landschapstypologie van de duinen 

werden landschapstypen vernoemd naar een kenmerkende eigenschap van het type, vaak een 

dominante plantensoort. Deze typen werden afgekort met een letter, waarbij de hoofdtypen met 

hoofdletter werden aangegeven en de subtypen met kleine letter.  

In de kalkrijke duinen vinden we vanaf de zee een reeks van de volgende hoofdlandschapstypen A-R-

H-K-W.  Het A-landschap is het strand- en stuifduinlandschap. Het is een jong landschapstype met veel 

stuivend zand en relatief weinig begroeiing. Het R-landschap ofwel Dauwbraamlandschap is het 

landschap van de kalkrijke, jonge paraboolduinen. Dit type is relatief rijk aan organische stof. Het H-

landschap is het duindoorn-landschap. Het bestaat vaak uit min of meer doorlopende ruggen en 

valleien. Het ontstaat uit het A-landschap wanneer het stuiven ophoudt. Het K-landschap ofwel 

Fakkelgraslandschap is het landschap van droge, open en matig kalkrijke en humusarme duinen en het 

W-landschap is het landschap van oude strandwallen en strandvlakten (zie tabel 1).114 

Tabel 3.1. Indeling van hoofdlandschapstypen in de kalkrijke duinen volgens Doing (Doing 1988, p. 11-14).  
Landschapstype Omschrijving Voorbeelden dominante 

soorten 

A (Ammophilion) Strand- en stuifduinlandschap Ammophila arenaria, Elymus 

farctus 

R (Rubus caesius)  Landschap der kalkrijke, jonge 

paraboolduinen, relatief rijk 

aan organische stof 

Rubus caesius, Ligustrum 

vulgare, Sambucus nigra, 

Ononis repens 

H (Hippophae) Duindoorn-landschap Hippophae rhamnoides, 

Cynoglossum officinale 

K (Koelerion) Landschap der droge, open, 

matig kalkrijke, humusarme 

duinen 

Koeleria macrantha, Tortula 

ruraliformis, Sedum acre 

 

W (oude strandwal)  Landschap der oude 

strandwallen en – vlakten 

Quercus robur, Fraxinus 

excelsior, Ulmus minor  

 

 

                                                           
113 Doing 1974.   
114 Doing 1988, p. 3-32.  
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Het zeedorpenlandschap is oorspronkelijk gedefinieerd als een subtype van het Fakkelgraslandschap 

(K-landschap), namelijk het Ks-landschap. De toevoeging s is hierbij afgeleid van Silene, vanwege de 

hoge abundantie van verschillende silenesoorten in dit landschapstype. Het s-subtype beperkt zich 

echter niet alleen tot K-landschappen maar kan ook voorkomen in A- of R-landschappen.115  Langs de 

Nederlandse kust vormt het in de buurten van de oude zeedorpen een opvallende onderbreking van 

het R- landschap (figuur 8).116 

Kenmerkend voor het zeedorpenlandschap is een relatief hoge pH en een geïntensiveerde 

voedinsstoffencyclus onder invloed van goed verteerd nitraat- en fosfaatrijk organisch materiaal. Aan 

de ene kant is het daarmee een humusarm type en aan de andere kant is het relatief voedselrijk. Deze 

kenmerken zijn het gevolg van langdurige verrijking. Het s-ondertype kan zowel op natuurlijke als 

antropogene wijze zijn ontstaan. In Nederland is vooral het antropogene type te vinden, namelijk rond 

de zeedorpen. Hier vond bijvoorbeeld beweiding met vee, betreding en kleinschalige akkerbouw 

plaats. In het afwijkende landschap konden bepaalde plantensoorten profiteren. Deze soorten vormen 

nu de kenmerkende soorten van het zeedorpenlandschap.117 

 

 

 

 

  

                                                           
115 Doing 1988, p 44-45. 
116 Slings 1994. 
117 Doing 1988, p 44-45.  

Figuur 3.1 Landschapskaart volgens Doing op 
vegetatiekundige grondslag. Fragment van 
de landschapskaart van Doing (1988) van de 
Nederlandse kust met vanaf de kust 
achtereenvolgend elementen van A-, R-, en 
K-landschapstypen. Afwijkend van dit 
patroon is het zeedorpenlandschap (rood 
gearceerd) in de directe omgeving van de 
oude zeedorpen. (Bron: PWN).  
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3.2 Kenmerkende vegetatietypen en vegetatiepatronen van het 

zeedorpenlandschap   

 
De vegetatie van het zeedorpenlandschap is beschreven in het standaardwerk van de Nederlandse 

vegetatiekunde: de Vegetatie van Nederland. In deze vijfdelige reeks is de gehele vegetatie van 

Nederland ingedeeld in verschillende vegetatietypen met ieder een eigen codering. Deze reeks 

borduurde voort op eerdere vegetatiekundige werken zoals de Plantengemeenschappen in Nederland 

van Westhoff en Den Held (1969).118 Het vormde echter het eerste grote werk waarbij grote aantallen 

gegevens gebruikt werden met behulp van nieuwe computertechnieken.119 De vegetatie van 

Nederland werd vervaardigd in de periode 1995-1999. In de periode 2000-2005 werd de vierdelige 

reeks Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland vervaardigd. Hierin is een overzicht gegeven 

van de verspreiding van de plantengemeenschappen zoals deze in de vegetatie van Nederland 

beschreven zijn.120 

Vegetatiekundig kunnen er twee vegetatietypen (op associatieniveau) toegekend worden aan het 

zeedorpenlandschap. Deze typen zijn de Kegelsilene-associatie (Sileno-Tortuletum ruraliformis) (code 

14Ca2) en de associatie van Wondklaver en Nachtsilene (Anthyllido-Silenetum) (code 14Cb2). Beide 

typen behoren tot de klasse der droge graslanden op zandgrond (code 14) en bij de Fakkelgrasorde 

(code 14C).121  

Binnen de kalkrijke duingraslanden wijken de vegetatietypen van het zeedorpenlandschap af van de 

overige duingraslanden in een aantal standplaatskenmerken. Aan de hand van een vergelijking tussen 

bodemeigenschappen op groeilocaties van het Anthyllido-Silenetum en bodemeigenschappen van 

groeilocaties van het Taraxaco-Galietum (kenmerkend vegetatietype in overige kalkrijke duinen) vallen 

enkele significante verschillen op. De zeedorpenvegetatie groeit op plekken met een significant hogere 

pH en meer kleine en heel kleine schelpfragmentjes.122 Het organische stofgehalte is juist lager bij de 

zeedorpenvegetatie. Ten slotte komen de zeedorpenvegetaties significant dichter bij de zeedorpen 

voor dan de overige duingraslanden.123 

Kegelsilene-associatie (Sileno-Tortuletum ruraliformis) 
De Kegelsilene-associatie is een pioniergemeenschap van de kalkrijke droge zandgronden. De 

gemeenschap is sterk verwant aan de Duinsterretjes-associatie (14Ca1), maar is bloem- en 

soortenrijker. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de grotere voedselrijkdom van de standplaats van 

deze associatie. De kalkrijkdom en voedselrijkdom worden ook wel als de onderscheidende kenmerken 

gezien tussen de standplaats van de kegelsilene-associatie (verbonden aan het zeedorpenlandschap) 

en de duinsterretjes-associatie (kenmerkende pioniervegetatie in overige kalkrijke duingebieden).124 

                                                           
118 Westhoff & Den Held 1969.  
119 Schaminée et al. 1995, p. 7-8.  
120 Weeda et al. 2000, p. 10-13. 
121 Schaminée et al. 1996, p.61-144; Weeda et al. 2002, p. 68-105. 
122 Mooij 2016.  
123 Mooij 2016. 
124 Schaminée et al. 2010, p. 210.  
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Figuur 3.3. Voorbeeld van vegetatie van de Kegelsilene- associatie. (Foto: Charlotte Mooij).  

Figuur 3.2. Verspreiding van de Kegelsilene-associatie in het 
duingebied van Egmond aan Zee tot Wijk aan Zee. (Bron: 
verspreidingsgegevens: Nationale vegetatiedatabank Alterra, 
achtergrondkaart: ESRI NL).  
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Associatie van Wondklaver en Nachtsilene (Anthyllido-Silenetum) 
De Associatie van Wondklaver en Nachtsilene is een zeer soortenrijke associatie. Het bestaat uit 

bloemrijke en soortenrijke ontwikkelde graslanden. Ze komen vooral voor in kalkrijke duinen en dan 

op plekken van lichte bemesting op ontwikkelde bodems. De combinatie van deze eigenschappen zorgt 

er ook voor dat de associatie typisch is voor de zeedorpenlandschappen. Doordat de associatie alleen 

onder deze specifieke omstandigheden goed tot ontwikkeling kan komen, behoort deze tot één van 

de zeldzaamste associaties van Nederland. 125 

 

  

                                                           
125 Schaminée et al. 2010, p. 215-116. 

Figuur 3.4. Verspreidingspatroon van de vegetatie van Wondklaver en 
Nachtsilene. (Bron: verspreidingsgegevens: Nationale vegetatiedatabank 
Alterra, achtergrondkaart: ESRI NL).  
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Figuur 3.5. Voorbeeld van de kenmerkende soorten Wondklaver (linksboven) en Nachtsilene (rechtsboven) van de 
associatie van Wondklaver en Nachtsilene (onder). (Foto’s: Charlotte Mooij)  
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Hoofdstuk 4 

Detailstudie Egmond aan Zee: historisch- ecologische ontwikkeling van 

zeedorp en zeedorpenlandschap  
 

4.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de landschapshistorische ontwikkeling van het zeedorp Egmond 

aan Zee. Daarnaast wordt gekeken naar het verband tussen de landschapshistorische ontwikkelingen 

en de huidige vegetatie. De landschapshistorie is geanalyseerd aan de hand van literatuur, aangevuld 

met archiefmateriaal en historische kaarten, schilderijen en luchtfoto’s.  

Over de historie van het betreffende zeedorp zijn diverse publicaties verschenen. In het jubileumboek 

‘Om de noord’ staat ook vrij kort de geschiedenis van het dorp Egmond aan Zee beschreven.126 Hoewel 

er vrij weinig wetenschappelijke historische informatie aanwezig lijkt te zijn die de geschiedenis van 

de specifieke zeedorpen als hoofdonderwerp hebben, worden de dorpen toch ook wel in algemene 

werken genoemd. In ‘Het Noorderkwartier’ wordt de demografische en economische geschiedenis van 

westelijk Nederland in de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw besproken. 

Enkele keren worden hier ook specifieke voorbeeld van Egmond aan Zee en Wijk aan Zee gegeven.127 

Ook is veel historische en ecologische informatie te vinden bij ‘duinen en mensen’. Dit gaat vooral over 

de duinen in het algemeen maar soms ook over de specifieke zeedorpen Egmond aan Zee en Wijk aan 

zee. Zowel de publicatie ‘Duinen en Mensen: Kennemerland’ als de site van ‘duinenenmensen.nl’ 

bieden veel informatie over deze thema’s.128  

4.2 Ontwikkeling van het zeedorp Egmond (tiende eeuw tot heden)  

Ontstaan en groei van Egmond aan Zee in de middeleeuwen 

Het zeedorp Egmond aan Zee werd in het jaar 977 voor het eerst in de historische bronnen vermeld. 

Waarschijnlijk ontstond het dorp ook in die tijd. Enkele arme vissers kregen namelijk in dat jaar van de 

Abdij van Egmond toestemming om direct aan zee huizen te bouwen en vis te vangen. Als 

tegenprestatie moesten zij een tiende van hun vangst afgeven aan de Abdij.129 

In het verleden werd Egmond aan Zee op verschillende manieren geschreven. De diversiteit in de naam 

van het dorp wordt duidelijk wanneer oude kaarten en documenten worden bekeken.  In de Informacie 

uit 1514 wordt de naam van het dorp geschreven als Egmondt upt Zee.130 Op de kaart van Tramezinus 

M. Bossius uit 1556 staat Egmondt op Zee en op de kaart van Jacob van Deventer uit 1571 staat Egmont 

                                                           
126 Zwaan 1988; Lannoy & Denneboom 1992, p. 42.  
127 Van der Woude 1972.  
128 Roos 2009; www.duinenenmensen.nl.  
129 Zwaan 2010, p. 12. 
130 Informacie 1514, Noord-Hollands Archief, toegangsnr. 3000, inv.nr. 33446. p. 604. 

http://www.duinenenmensen.nl/
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op Zee.131 Het dorp groeide in de middeleeuwen snel door de toenemende vraag naar vis.132 Deze 

groeiende vraag had te maken met de gunstige ligging van het dorp en met de tegenvallende oogst uit 

de landbouw. De gunstige ligging kwam door de nabijheid van de Abdij van Egmond, die in deze 

periode een belangrijk cultureel centrum van Holland vormde.133 Ook groeide Alkmaar uit tot regionaal 

centrum nadat het in 1254 stadrechten had verworven.134  De tegenvallende oogst had te maken met 

overlast van stuivend zand op de strandwallen terwijl de achterliggende veengebieden juist veel last 

hadden van overstromingen als gevolg van bodemdaling.135 Naast de voedseltekorten speelde ook de 

kerstening tijdens de middeleeuwen een rol in de toenemende vraag naar vis. Vanuit het geloof werd 

het namelijk verboden om vlees en zuivelproducten te eten op vrijdag en tijdens Advent en de 

Vasten.136 

 
Figuur 4.1. Fragment van een kaart van Holland vervaardigd door Tramezinus M. Bossius in 1556. Op de kaart is de gunstige 
ligging van Egmond aan Zee te zien in de omgeving van abdij van Egmond (gelegen bij Egmont op de kaart) en bij Alkmaar 
(Alcmaria) (Bron: Noord-Hollands Archief, collectie Provinciale Atlas- Kaarten en kaartboeken. Inv. nr. NL-
HlmNHA_560_000399_G).  

 
In de loop van de volle en late middeleeuwen groeide het dorp Egmond aan Zee uit tot een relatief 

groot en belangrijk vissersdorp. Rond het jaar 1514 had het dorp ruim 1500 inwoners die in ongeveer 

300 huizen woonden.137  

Bestuurlijk vormden Egmond aan Zee gedurende de Middeleeuwen samen met Egmond aan den Hoef 

en Egmond-Binnen de Heerlijkheid Egmond. Deze heerlijkheid was in leen bij de Abdij in Egmond. Later 

                                                           
131 Kaart Tramezinus. M. Bossius uit 1556, Noord-Hollands Archief, Collectie Provinciale Atlas – Kaarten en 
kaartboeken, inv. nr. NL-HlmNHA_560_000399_G; Kaart Jacob van Deventer 1571, Noord-Hollands Archief, 
Collectie Provinciale Atlas - Kaarten en kaartboeken, inv. nr. NL-HlmNHA_560_000401_G<br>NL-
HlmNHA_560_000402_G.  
132 Zwaan 2010, p. 12.  
133 Wortel 1947, p. 5-8.  
134 Zwaan 2010, p. 12.  
135 Zwaan 2010, p. 12.  
136 Zwaan 1988, p. 62-63.  
137 Van der Woude 1972, bijlage 2. (Van der Woude baseert deze gegevens op de Informacie uit 1514: Noord-
Hollands Archief, toegangsnr. 3000, inv. 33446.  



45 
 

ging dit leenmanschap over naar de Heren van Egmond. Vanaf 1486 werd aan de heer Jan van Egmond 

de graventitel verleend. Vanaf deze tijd werd er gesproken van de Grafelijkheid van Egmond.138 

In de middeleeuwen het bleef de visserij een lange tijd de belangrijkste bron van inkomsten. Aan het 

eind van de middeleeuwen (1514) telde het dorp ongeveer 50 vissersschepen.139 De vissoorten die 

vooral gevangen werden, waren de platvis, schelvis en de kabeljauw en in de zomer haring. Uit de 

Informacie uit 1514 blijkt dat de bewoners van Egmond aan Zee geen grond hadden. Er staat 

geschreven: “Ende hebben geen lant, alsoe zy in de duynen leggen upten ouver van der zee”.140 Echter 

in dezelfde publicatie staat wel beschreven bij de opgave van Egmond-Binnen dat 45 morgens land tot 

bewoners van Egmond aan Zee behoorden.141 

 

                                                           
138 Wortel 1947, p. 8-9.  
139 Informacie 1514, Noord-Hollands Archief, toegangsnr. 3000, inv. 33446. p. 604-605.  
140 Informacie 1514, Noord-Hollands Archief, toegangsnr. 3000, inv. 33446. p. 605.  
141 Informacie 1514, Noord-Hollands Archief, toegangsnr. 3000, inv. 33446. p. 604. 

Figuur 4.2. Visafslag op het strand van Egmond aan Zee (1652-1664) door Jan Abrahamsz. Beerstraaten. Zowel in de 
Middeleeuwen als in de Nieuwe Tijd vormde de visvangst een belangrijk bron van inkomsten voor Egmond aan Zee. (Bron: RKD:  
https://rkd.nl/explore/images/31901).  

 

https://rkd.nl/explore/images/31901
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De achteruitgang van Egmond aan Zee in de Nieuwe Tijd 
Vanaf het midden van de zestiende eeuw volgden een aantal 

tegenslagen voor de inwoners van Egmond aan Zee. Al vanaf de 

middeleeuwen was te zien dat een groot deel van de Nederlandse 

kust zich steeds verder landinwaarts verplaatste. Door een aantal 

stormvloeden kwam de visserij in moeilijkheden.142  Egmond aan Zee, 

dat direct aan de kust lag, had veel last van de kustafslag en 

overstromingen en zat klem tussen de grafelijkheidswildernissen aan 

de ene kant en de zee die steeds meer land innam aan de andere kant 

(figuur 4.3).143 Tijdens de Allerheiligenvloed in 1570 spoelden 50 

huizen van het dorp weg.144  

Naast overstromingen, werd het dorp ook diverse keren aangevallen 

door buitenstaanders en had het last van de politieke onrust in het 

land. Een jaar na de Allerheiligenvloed werden 135 huizen en de kerk 

door Watergeuzen in brand gestoken. Bijna het hele dorp Egmond 

aan Zee brandde plat.145 Dure kustverdediging, oorlogen met 

Engeland en het herbouwen van verwoeste delen van het dorp 

zorgden ervoor dat het dorp het economisch zwaar kreeg.146 

In de in de zeventiende eeuw en zeker ook in 

de achttiende eeuw bleef deze achteruitgang 

als gevolg van oorlogen op zee en 

overstromingen.147 Daarom werd de kust in 

staat van verdediging gebracht en werd er 

geschut opgesteld. Tijdens een stormvloed in 

1717 werd een deel van het dorp 

weggespoeld.148 Meerdere huizen en de 

ringmuur rond de kerk verdwenen in zee. 

Ook werd een deel van de kerktoren 

ondergraven als gevolg van de vloed. Hoewel 

er als gevolg van deze storm de Staten van 

Holland en West-Friesland zich gingen 

bemoeien met de kustverdediging, was er in praktijk nog steeds niet genoeg bescherming (figuur 4.5). 

In 1741 volgden twee stormen elkaar snel op. Ook de St Agnietenkerk bleef niet ongeschonden. De 

meest westelijke helft van de toren stortte in. Bij een volgende storm begin 1742, volgde ook de 

tweede helft (figuur 4.4).149  

                                                           
142 Van der Woude 1972, p. 411. 
143 Wortel 1947, p. 10-12; Zwaan 2010, p. 13.  
144 Zwaan 1988, p. 64; Zwaan 2010, p. 13.  
145 Wortel 1947, p. 12. 
146 Zwaan 2010, p. 10-34. 
147 Wortel 1947, p. 15.  
148 Lannoy & Denneboom 1992, p. 45. 
149 Wortel 1947, p. 18-19.  

Figuur 4 4. De verwoeste kerk. (Bron: Stichting historisch 
Egmond).  

Figuur 4 3. Stadsplattegrond Egmond aan 
Zee in 1665. Fragment van de kaart van het 
Graafschap Egmond. Vervaardiger 
onbekend.  (Bron: collectie PWN).  
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Figuur 4.5.Plattegrond van Egmond vervaardigd door Johannes Rollerus in 1717. De kerk werd beschermd tegen de zee, maar 
dit bleek later niet genoeg te zijn. Op het kleine kaartje bovenaan is ook de situatie van voor 1717 nog te zien waarbij er nog 
een aantal huizen tussen de kerk en de zee staan.   (Bron: Noord-Hollands Archief, collectie provinciale Atlas – Kaarten en 
kaartboeken, Inv. nr. NL-HlmNHA_560_000759_G <br> NL-HlmNHA_560_000760_G <br> NL-HlmNHA_560_000761_G.)  

Figuur 4.6. Situatie van het dorp Egmond aan Zee in de jaren 1686 (rechts) 1718 (midden) en 1886 (links). Gegevens gebaseerd op 
de oorspronkelijke kaart van J. Rollerus (1696,1718) en de kadastrale stukken en latere opmetingen. Kaart uitgegeven op last van 
de heren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Bij de middelste kaart staat het bijschrift: met deszelfs rijswerken tot 
conservatie van toren en kerk aangelegd in het jaar 1718 na den storm van kerstmis 1717 opgemeten door den landmeter Johannes 
Rollerus. (Bron: Noord-Hollands Archief, Provinciale Atlas – Kaarten en kaartboeken, inv. nr. NL-HlmNHA_560_000757_G<br>NL-
HlmNHA_560_000758_G).  

 



48 
 

In de periode van oorlog en rampspoed namen niet alleen de kosten toe, ook namen de inkomsten 

af.150 Een politiek besluit dat voor flinke vermindering van inkomsten zorgde voor de vissers uit 

Egmond aan Zee, was het kaakverbod op pekelharing. Dit werd ingevoerd in 1752 voor de visserij van 

de Zijde.151  

De tegenslagen die elkaar opvolgden vanaf het einde van de middeleeuwen, zijn terug te zien in de 

bevolkingsgetallen en het aantal huizen. In het Verpondingskohier van 1630 stond dat het dorp uit 213 

huizen bestond. In 1717 stonden er 256 huizen in het dorp en in 1749 waren dit er 248. In 1750 bestond 

het dorp uit 1100 tot 1200 inwoners en telde het dorp 38 vissersvaartuigen.152 Dit aantal was dus 

kleiner dan in 1514.153 Hoewel de afname van de visserij doorzette, bleef het de belangrijkste bron van 

inkomsten voor het dorp.154 

Het dieptepunt en herstel van Egmond in de negentiende eeuw  
De Franse tijd was een slechte tijd voor Egmond aan Zee. De welvaart van het dorp bereikte een 

dieptepunt. Dit kwam mede door de politieke onrust en wederom de oorlogen met de Engelsen. Er 

werden meerdere vissersschepen door de Engelsen buit gemaakt. Ook werd het dorp zelf het 

strijdtoneel voor Engelse, Russische en Frans-Bataafse troepen. Het dorp raakte in dermate armoedige 

staat dat de bewoners op de rand van hongersnood zaten en in Alkmaar gingen bedelen. Het 

inwonersaantal bereikte ook een dieptepunt begin negentiende eeuw. In 1811 woonde er nog maar 

1070 mensen in het dorp.155  

Tabel 4.1. Aantal inwoners en aantal huizen Egmond aan Zee in de loop van de geschiedenis. (Bron: Wortel 

1947, p13-23; Van der Woude 1972, bijlagen 2 en 4; Van der Aa 1843, p. 84).  

Jaar Inwoners Egmond aan Zee Aantal huizen Egmond aan Zee 

1514 1538 300 

1622 1289  

1630  213 

1717  256 

1742  253 

1749  248 

1750 1100-1200  

1795 1177 244 

1809 1062  

1811 1070  

1812 1163  

1815 1071  

1840 1338  

1843 Ongeveer 1300 200 

1869 1825  

1899 2581  

                                                           
150 Zwaan 2010, p. 13.  
151 Zwaan 1988, p. 66. 
152 Wortel 1947, p. 13-23.  
153 Informacie 1514, Noord-Hollands Archief, toegangsnr. 3000, inv. 33446. p. 605. 
154 Zwaan 2010, p. 13.  
155 Van der Woude 1972, bijlage 2.   
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Begin negentiende eeuw bereikte het dorp een dieptepunt qua bevolkingsgetallen. Het laagste 

gevonden inwonersaantal bedraagt 1062 in het jaar 1809. Daarna volgt (weer met enige 

schommelingen) een groei in het aantal inwoners.156 In 1843 bestond de gemeente Egmond aan Zee 

uit 200 huizen die bewoond werden door 274 gezinnen. Het dorp had ongeveer 1300 inwoners.157 In 

1899 is het aantal inwoners alweer gestegen naar 2581 (tabel 4.1; figuur 4.7 en 4.8).158  

 
Figuur 4.7. Egmond aan zee volgens de Kadastrale kaart van 1811-1832: minuutplan Egmond aan Zee, Noord-Holland, sectie 
A, blad 01. (Bron: Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, beeldbank, collectie kadastrale kaarten 1811-1832).  

 
Figuur 4.8. Plattegrond van het dorp Egmond aan Zee in 1900 volgens de Bonnebladen van 1900. (Bron: Kenniscentrum 
Landschap).  

                                                           
156 Noord-Hollands Archief, toegangsnr. 3000, inv. 33446.  
157 Van der Woude 1972, bijlage 2.   
158 Van der Aa 1843, p. 84 
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Beroepen in de negentiende eeuw 
Uit de beroepstelling van 1811 blijkt dat een groot deel van de werkende bevolking direct of indirect 

betrokken was bij de visserij (tabel 4.2).  

Tabel 4.2 Gegevens uit de Registres civique (beroepstelling) van 1811. (Bron: naar G.J. Zwaan (1988), p. 69. Via 
Vermeulen 2012, p. 20).  

 

Ook in 1843 bestond nog steeds het grootste deel van het dorp uit vissers. Van der Aa schrijft: ‘die 

meest in de vischvangst hun bestaan vinden, thans uitgevoerd wordende door behulp van 27 

vischschuiten’.159 Doordat Egmond aan Zee geen eigen haven had, bleven zij vissen met bomschuiten. 

Dit type schip moest elke keer op het strand getrokken worden.160 Dit was één van de redenen dat de 

visserij steeds verder achteruitliep. Daarom vertrokken steeds meer vissers naar andere plekken, zoals 

IJmuiden of Zuid-Hollandse vissersplaatsen. 161 De visserij verdween zo langzaam en in 1900 verdween 

de laatste karakteristieke bomschuit uit het dorp (tabel 4.3).162  

Tabel 4.3. Het aantal bomschuiten in Egmond aan Zee. De afname laat de achteruitgang en het einde van de 
visserij in het dorp zie. (Bron: Zwaan 1988, p. 71.) 

Jaartal Aantal bomschuiten in Egmond aan Zee  

1514 50 

1750 38 

1843 27 

1896 6 

1900 0 

                                                           
159 Van der Aa, 1843.  
160 Wortel 1947, p. 28. 
161 Zwaan 1988, p. 71.  
162 Zwaan 1988, p. 71.  
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Opkomst van het toerisme  
Tegelijkertijd met de achteruitgang van de visserij, was een andere sector juist in opkomst. In de 

negentiende eeuw werd badtoerisme steeds belangrijker langs de Nederlandse kust.163 Vooral 

Scheveningen en Zandvoort veranderden al vroeg in badplaasten en vanaf 1830 waren deze plaatsen 

al elitaire badplaatsen met grand hotels en boulevards.164 In Egmond aan Zee kwam deze ontwikkeling 

pas in de tweede helft van de negentiende eeuw op gang.165 In 1846 werd de straatweg aangelegd. 

Deze verving de rulle zandweg waardoor het dorp steeds beter bereikbaar werd.166 Ook werd er een 

tramlijn aangelegd tussen Egmond en Alkmaar.167 In 1896 verscheen de eerste uitgave van ‘De 

Egmondsche Badmode’. Het aloude vissersdorp veranderde zo in een toeristische badplaats.168 

De toeristen waren veelal rijke mensen uit de stad die naar Egmond aan Zee kwamen om te genieten 

van de het strand en de zee en het duin en de gezonde lucht.169 Het oude vissersdorp veranderde in 

een badplaats waar villa’s en zomerverblijven werden gebouwd. Ook kwamen er badhotels, een 

Kurhaus en daarnaast ijssalons en lunchrooms.170 Er werden vakantiekolonies gebouwd en er kwamen 

kindertehuizen.171  

Toerisme in Egmond in de twintigste eeuw  
Het toerisme dat eind negentiende eeuw belangrijk was geworden, bleef van groot belang voor het 

dorp in de twintigste eeuw. Hoewel het dorp van het dieptepunt hersteld was door het toerisme, 

bleven overstromingen een gevaar begin twintigste eeuw.172 Verdere tegenslagen volgden later in de 

twintigste eeuw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had het dorp last van zeemijnen. Op zee kwamen 

mensen om vanwege de oorlog en op het strand ontploften op het strand geworpen mijnen.173 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er veel 

schade in het dorp. Aan de zeezijde werd een 

deel van het dorp afgebroken door de Duitsers. 

                                                           
163 Canon van Kennermeland: De kust trekt. 
 https://www.entoen.nu/nl/noord-holland/kennemerland/de-kust-trekt, geraadpleegd 18-02-2018.  
164 Zwaan 1988, p. 71.  
165 Wortel 1947, p. 28-29.  
166 Zwaan 1988, p. 76.  
167 Wortel 1988, p. 29.  
168 Zwaan 1988, p. 71.  
169 Canon van Kennermeland: De kust trekt. 
 https://www.entoen.nu/nl/noord-holland/kennemerland/de-kust-trekt, geraadpleegd 18-02-2018. 
170 Wortel 1947, p.29.  
171 Zwaan 1988, p. 76.  
172 Wortel 1947, p. 29-30.  
173 Wortel 1947, p. 31.  

Figuur 4.9. Foto gemaakt door de RAF op 11 april 1945. 
Te zien is dat een deel van het dorp, vlakbij het strand, 
afgebroken is.  
(Bron: website Atlantikwallplatform) 

https://www.entoen.nu/nl/noord-holland/kennemerland/de-kust-trekt
https://www.entoen.nu/nl/noord-holland/kennemerland/de-kust-trekt
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Veel hotels en huizen bij de boulevard verdwenen.174 De Duitsers bouwden tal van  bunkers, 

versperringen en loopgraven.175 

Na de Tweede Wereldoorlog wist het dorp snel te herstellen van de schade uit de oorlog. Het dorp 

groeide snel. Veel toeristen kwamen uit het Ruhrgebied. Ook waren zogeheten 

vakantiekinderkoloniehuizen populair. Hier werden zogenaamde ‘bleekneusjes’ heen gestuurd om aan 

te sterken. Bleekneusjes waren arme kinderen die vanwege de slechte levensomstandigheden 

gezondheidsproblemen hadden.176 

Figuur 4.10. Toerisme na de tweede wereldoorlog. Jaartal onbekend. (Bron: Noord-Hollands Archief, collectie 
Braakman, inv.nr. NL-HlmNHA_55019093).  

4.3 Landschap en landgebruik van de duinen tot en met de achttiende eeuw  

 
Landschap en landgebruik in de middeleeuwen  
Over het landgebruik in de middeleeuwen specifiek in de duinen rond Egmond aan Zee zijn weinig 

bronnen te vinden. Het is echter aannemelijk dat dit in grote mate overeenkwam met het algemene 

gebruik van de duinen in die periode. Het duinengebied ‘de wildernisse’ rond Egmond was in de 

twaalfde eeuw grafelijk bezit geworden. Als grafelijk bezit, was het vooral in gebruik voor de adel als 

jachtterrein.177 De inwoners van Egmond aan Zee konden het duinterrein alleen gebruiken met 

                                                           
174 Wortel 1947, p. 31. 
175 Stichting Historisch Egmond.  
176 Stichting Historisch Egmond.  
177 Zwaan 2010, p. 13.  
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toestemming van de duinbeheerder, maar er werd ook illegaal gestroopt.178 Activiteiten van de 

dorpsbewoners in het omliggende duingebied hielden verder waarschijnlijk activiteiten in zoals het 

verzamelen van brandmateriaal en het weiden van vee.179 

Landschap en landgebruik in de zeventiende en achttiende eeuw 
Voor de inwoners van Egmond aan Zee was de visserij de belangrijkste bron van inkomsten.180 Hoewel 

de visserij natuurlijk hoofdzakelijk op zee afspeelde, waren er ook allerlei activiteiten op het land die 

gebonden waren aan de visserij. Daarnaast speelden landbouw en veeteelt een rol, maar dit was bijna 

nooit het hoofdberoep maar een bijverdienste van bijvoorbeeld vissers om beter rond te komen.181 Op 

een kaart uit 1665 van Egmond aan Zee is te zien dat het dorp op de visserij gericht was (figuur 4.11). 

Op het strand zijn allerlei vissersboten te zien en ook op zee varen diverse vissersschepen. Naast de 

huizen van het dorp is er verder niks te zien in het omliggende land behalve wat wegen en één stip 

rechts van het dorp. Mogelijk is dit een vuurbaak of iets dergelijks Op de kaart van 1665 is ook te zien 

dat de grens tussen het graafschap Egmond en Wimmenum dicht bij Egmond ligt. Het duingebied 

wordt vrijwel overal als gele heuveltjes afgebeeld. Alleen in het midden van het duingebied net rechts 

van de grens van Wimmenum is een groen vlak. Dit geeft waarschijnlijk een grote duinvallei weer. 

Wanneer naar latere, meer gedetailleerde kaarten gekeken wordt, is op deze plek ook een duinvallei, 

(t Sege velt genaamd) te zien (figuur 4.12). Hoewel op de kaart uit 1665 geen enkele vorm van 

duingebruik weergegeven wordt, is het niet waarschijnlijk dat er geen enkele vorm van duingebruik 

plaatsvond. Meer waarschijnlijk is dat deze kaart niet gedetailleerd genoeg was omdat het doel van 

deze kaart niet was om het duingebruik in kaart te zetten, maar om het graafschap Egmond weer te 

geven.  

 

Figuur 4.11. Fragment van de kaart van het graafschap Egmond uit 1665 (rechts is het noordoosten). De rode lijn aan de 
rechterkant van het dorp geeft de grens tussen het graafschap Egmond en Wimmunum aan. (Bron: PWN). 

                                                           
178 Zwaan 2010, p. 13. 
179 Slings 1994.  
180 Zwaan 1988, p. 69.  
181 Zwaan 1988, p. 69. 
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Op een kaart die iets later is uitgegeven, staan meer details over het duinlandschap weergegeven. Dit 

is de kaart van Johannes Dou uit 1682-1683 van ‘T Hoogh-Heemraetschap van de Uytwaterende 

Sluysen in Kennemerlant ende West-Frieslant’.182 De kaart was vanaf 1656 gemaakt in opdracht van 

het Hoogheemraadschap.183 Deze kaart geeft enkele interessante inzichten in het landschap en het 

landgebruik in de zeventiende eeuw in het duingebied rond Egmond aan Zee. Ten eerste komt dit 

doordat er binnen het duingebied niet alleen heuvels zijn weergegeven maar verschillende 

duinvalleien als groene vlekken op de kaart. Deze liggen ten noorden van Egmond aan Zee 

voornamelijk in het midden van het duingebied en zijn noord-zuid georiënteerd. Ten zuiden van 

Egmond aan Zee is dit patroon minder duidelijk zichtbaar. Hier zijn wat groene kleinere vlekken 

zichtbaar in de buurt van Egmond aan Zee. Deze zijn relatief dicht bij de binnenduinrand gesitueerd. 

Verder in het zuiden zijn wat grotere duinvalleien zichtbaar die meer rond of oost-west georiënteerd 

zijn. Naast dat de kaart inzicht geeft in de landschappelijke vormen van het de duinen in de zeventiende 

eeuw, geeft het ook wat informatie over het landgebruik aan de hand van toponiemen (figuur4.12).   

 

 

 

Aan de noordkant van het dorp iets landinwaarts ligt ’t Sege velt (figuur 4.12). De naam velt duidt in 

de duinen vaak op een duinvallei.184 Verder is het een algemene naam voor een vlakte, of voor land 

voor extensief agrarisch gebruik.185 Het woord sege (of zege/zeeg) kan kromming of zeis betekenen, 

                                                           
182 UvA Bijzondere Collecties: 
https://www.uvaerfgoed.nl/beeldbank/nl/bijzonderecollecties/xview/?identifier=hdl:11245/3.2346, 
geraadpleegd 1-2-2018. 
183 De Cock, 1965, p. 13. 
184 Zeiler 1995, deel Bergen, p. 10. 
185 Zeiler 1995, deel Bergen, p. 10.  

Figuur 4.12. Fragment van de kaart 'T Hoogh-Heemraatschap vande Uytwaterende Sluysen in Kennemerlant ende West-Frieslant van Johannes Dou 
(uitgegeven 1682- 1683). Op de kaart is de plattegrond van Egmond aan Zee weergegeven. Ook zijn duinvalleien inclusief hun toponiemen weergegeven. 
(Noorden aan de linkerkant). (Bron: Noord-Hollands Archief, collectie Provinciale Atlas - Kaarten en kaartboeken, inv. nr.  NL-
HlmNHA_560_001208_G<br>NL-HlmNHA_560_001413).  

 

https://www.uvaerfgoed.nl/beeldbank/nl/bijzonderecollecties/xview/?identifier=hdl:11245/3.2346
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maar kan ook visnet of kleine afwatering betekenen.186 Deze twee betekenissen zouden iets over 

landgebruik kunnen vertellen, waarbij het meest waarschijnlijk is dat het landgebruik verbonden is aan 

de visserij en dat het land bijvoorbeeld gebruikt werd om netten te drogen of te boeten. Een andere 

optie is dat het op de plantennaam zegge slaat.187 In dit geval zegt het iets over de begroeiing.  

Verder van het dorp af in noordelijke richting liggen dichtbij zee het Suyder-Achter Velt en meer 

landinwaarts het Voor velt. Suyder (of zuider) kan betekenen dat er ook nog een meer noordelijk 

gelegen achterveld was. Achter kan slaan op ‘vanuit de binnenduinrand tot de achterduinen 

behorend’.188 Het voor velt ligt juist in de voorduinen vanaf het land gezien.189 

In de directe omgeving van het dorp vonden allerlei handelingen plaats. In de zeventiende eeuw is 

Egmond aan Zee vele keren afgebeeld. Bekende voorbeelden zijn de gravure van Visscher uit 1615 en 

het schilderij van Van der Heck uit een iets latere periode (figuur 4.13 en 4.14).  De gravure van Visscher 

is uit 1615 en het schilderij van Van der Heck is uit een iets latere periode, waarschijnlijk na 1635. De 

twee afbeeldingen lijken opvallend veel op elkaar dus vermoedelijk is de laatste afbeelding gemaakt 

naar het voorbeeld van de eerste. Op beide afbeeldingen is de vuurbaak te zien op het duin dicht bij 

zee. Daarnaast liggen vissersboten op het strand. Meer op de voorgrond van de afbeelding zijn 

vissersnetten te zien. Helemaal rechts op de afbeeldingen zijn een soort geordende rijen te zien die 

mogelijk visdrogerijen zijn (zie ook de uitvergrote details). Al deze vormen van landgebruik hangen 

samen met de visserij. Naast de visserij zijn er echter ook allerlei details aanwezig die duiden op 

veehouderij en misschien ook kleinschalige landbouw. In het duingebied op de voorgrond zijn in beide 

afbeeldingen schapen of geiten te zien. Ook aan de rechterkant van de afbeelding van Visscher zijn 

deze goed zichtbaar. Ook zijn omheinde stukjes land te zien bij de huizen (figuur 4.14). Mogelijk waren 

dit moestuinen.  

Een interessant detail in de gravure van Visscher is ook dat er vele konijnen zichtbaar zijn in de netten. 

Op dezelfde locatie zijn op het schilderij van Van der Heck jagers met jachthonden te zien die 

bovendien dode konijnen dragen.  Opvallend in afbeelding 14 zijn twee figuren met grote manden. 

Mogelijk rapen of verzamelen zij iets.  

  

                                                           
186 Zeiler 1995, deel Egmond, p. 9.  
187 Zeiler 1995, deel Egmond, p. 9.  
188 Zeiler 1995, deel Bergen, p. 1.  
189 Zeiler 1995, deel Bergen, p. 11.  
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Figuur 4.13. Gezicht op Egmond aan Zee (1615) van Claes Jansz Visscher. Bovenin de gehele afbeelding en onderin 
vier details uit de afbeelding die interessante informatie geven over het landgebruik in en rond het dorp. (Bron: 
Duinenenmensen.nl, oorspronkelijke afbeelding in het Rijksmuseum).  
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Een schilderij dat het duinlandschap rond Egmond aan Zee ook goed weergeeft is “gezicht op Egmond 

aan Zee” van Salomon van Ruysdael (figuur 4.15). Op dit schilderij is het dorp vanaf de oostkant 

zichtbaar. Opvallend is dat er in het duingebied rondom het dorp geen vormen van menselijk 

landgebruik zichtbaar zijn. Een mogelijke uitzondering daarop zijn de witte stippen net links van het 

dorp. Deze stipjes moeten mogelijk een kudde schapen of geiten voorstellen die in het duin graast. Bij 

de reizigers zijn ook honden aanwezig. Deze horen mogelijk bij de mensen rechts in beeld die juist van 

het dorp af lijken te gaan. Dit zijn mogelijk mensen die bij de jacht betrokken zijn. Op de voorgrond zijn 

diverse reizigers te zien die richting het dorp gaan. Dit zijn vermoedelijk dagjesmensen.190 Opvallend is 

dat in die tijd het dorp dus al interessant was voor buitenstaanders.191 Het dorp Egmond aan Zee was 

in de zeventiende eeuw in ieder geval bij schilders populair.192 Voorbeelden van schilders die in deze 

periode het dorp geschilderd hebben zijn: Cornelis Verbeeck Salomon van Ruysdael, Jacob van 

Ruisdael, Isaack van Ruisdael, Cornelis Beelt, Jan van Goyen, Jan Abrahamsz. Beerstraten en nog vele 

anderen.193   

  

                                                           
190 Mondelinge mededeling Boudewijn Bakker op 4 januari 2018. 
191 Mondelinge mededeling Boudewijn Bakker op 4 januari 2018.  
192 Zie rkd.nl.  
193 Rkd.nl. https://rkd.nl/nl/explore/images#query=egmond+aan+zee&sort[sort_startdate]=asc.  

Figuur 4.14. Gezicht op Egmond aan Zee door Claes Jacobsz van der Heck (ca. 1578-1652). (Vermoedelijk na 1635 geschilderd). 
(Bron: http://www.nzg-journalisten.nl)  

 

https://rkd.nl/nl/explore/images#query=egmond+aan+zee&sort[sort_startdate]=asc
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Figuur 4.15. Gezicht op Egmond aan Zee door Salomon van Ruysdael (1640). In het dorp de St. Agnietenkerk nog 

duidelijk aanwezig die later in zee zou verdwijnen. Bron: website licht op legenden).  

Salomon van Ruysdael heeft meerdere schilderijen gemaakt van Egmond aan Zee. Op het schilderij 

‘Duinlandschap met zicht op Egmond aan Zee’ uit 1643 staat Egmond aan Zee ook afgebeeld. Hoewel 

het schilderij weinig informatie over landgebruik weergeeft, is er een klein detail interessant waarop 

schapen of geiten zichtbaar zijn. Dit maakt het waarschijnlijk dat de witte stipjes op het schilderij uit 

1640 ook geiten of schapen zijn (figuur 4.16 en 4.15).  

Figuur 4.16. ‘Duinlandschap met zicht op Egmond aan Zee’ van Salomon van Ruysdael uit 1643. In de 
linkeronderhoek (uitvergroot fragment) zijn schapen of geiten zichtbaar. Verder zijn er wat reizigers 
zichtbaar en iemand die vermoedelijk met een vismand op de rug loopt. (Bron: RDK 
https://rkd.nl/explore/images/239198).   

 

https://rkd.nl/explore/images/239198
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4.4 Landschap en landgebruik van de duinen in de negentiende en twintigste eeuw  

 
Vanaf de negentiende eeuw werd de landbouw steeds belangrijker.194 Het aantal duinlandjes nam snel 

toe.195 Vele landjes waren voor particulier gebruik, en zorgden voor wat extra levensmiddelen in arme 

tijden.196 Echter, de duinlandbouw was over het algemeen niet voldoende opbrengst om van rond te 

komen. Daarom vonden er ook nog allerlei andere activiteiten plaats in het duin.197 De enorme 

toename van de kleinschalige landjes in de negentiende eeuw is waarschijnlijk te koppelen aan de 

opkomst van de aardappel.198 Het is echter lastig een gedetailleerd beeld te schetsen van de situatie 

van voor 1900 omdat er van de kleinschalige ontginningen zeer weinig schriftelijke bronnen zijn.199  

Op de negentiende-eeuwse landjes werd dus aardappel verbouwd. Verder werd er vetslazaad en soms 

rogge verbouwd. De rogge werd hoofdzakelijk gezet om zandverstuiving te voorkomen en werd in 

kleine hoeveelheden gekweekt.200 Naast kleinschalige landbouw hadden de inwoners van Egmond aan 

Zee ook allerlei vee dat ze voornamelijk voor eigen gebruik hielden. Er waren in het dorp paarden, 

runderen, geiten en bokken, varkens en hoenders. De geiten en de bokken werden vooral door de 

arbeiders gehouden voor de melk.201 In tabel 4 is van een aantal jaren weergegeven welke gewassen 

verbouwd werden en hoeveel dieren er gehouden werden.  

Tabel 4.4. Gegevens uit de landbouwverslagen in de periode 1887 – 1890 van Egmond aan Zee. (Bron: Regionaal 
Archief Alkmaar, toegangnr. 0341: Plaatsingslijst van het archief van de gemeente Egmond aan Zee, inv. nr. 75: 
Verslagen van de landbouw, voor de jaren 1887-1890). 

Jaar Aardap
pel 

Vetslazaad Rogge Paarden Runderen Geiten en 
Bokken 

Varkens Hoende
rs 

1887 1000 
(?) 

2000 kg 15 ha 30 35 (10 < 3 
jaar) 

30 200 375 

1888 800 (?) Onbekende 
hoeveelheid 

 30 30 (5< 3 
jaar) 

30 200 400 

1889 900 (?) Onbekende 
hoeveelheid 

 30 30 (5< 3 
jaar) 

30 200 400 

1990 40 ha.  Hoogstens 
5 hectoliter 

25 29 
(2<3jaar) 

40 175 400 

 

Ruimtelijke verspreiding duinlandjes  
De duinlandjes werden in de duinen in de directe omgeving van het dorp ontgonnen. De ruimtelijke 

ontwikkeling van de duinlandjes in de negentiende en twintigste eeuw is goed te analyseren doordat 

er vanaf die periode topografische kaarten geproduceerd worden die het landschap en landgebruik zo 

nauwkeurig weergeven dat deze een goede bron vormen voor onderzoek naar het Nederlandse 

landschap.202 In de twintigste eeuw komen daar bovendien nog luchtfoto’s bij. Voor de ruimtelijke 

                                                           
194 Zwaan 1988, p. 72-75.  
195 Zwaan 1988, p. 72-75. 
196 Regionaal Archief Alkmaar, toegangnr. 0341, inv. nr. 75. 
197 Vermeulen 2012, p. 43-72.  
198 Zwaan 1988, p. 74.  
199 Zwaan 1988, p. 74. 
200 Regionaal Archief Alkmaar, toegangnr. 0341, inv. nr. 75. 
201 Regionaal Archief Alkmaar, toegangnr. 0341, inv. nr. 75.  
202 Kadaster: https://www.kadaster.nl/-/topografische-militaire-kaart-1850-1864, geraadpleegd 15-2-2018.  

https://www.kadaster.nl/-/topografische-militaire-kaart-1850-1864
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analyse van het duingebruik, vooral gericht op de ruimtelijke ontwikkeling van de duinlandjes zijn voor 

het gebied van Egmond aan Zee de volgende kaarten en luchtfoto’s verzameld. Voor de eerste periode 

geeft deze verzameling vermoedelijk een compleet beeld van het beschikbare materiaal. Voor de 

meest recente periode zijn meer luchtfoto’s gemaakt.  Deze luchtfoto’s zijn echter vaak niet vrij 

toegankelijk.  

Tabel 4.5. Verzameling van topografische kaarten en luchtfoto’s uit de negentiende-, twintigste- en 
eenentwintigste- eeuw, beschikbaar als GIS-bestand.  

 Jaartal Kaart 

1850  Topografisch- Militaire Kaart en de 
ingekleurde versie daarvan: de 
Nettekening  

1850 Nettekening (ingekleurde versie van de 
Topografisch-Militaire Kaart 

1879 Bonnekaart zuidelijk deel Egmond 

1897 Bonnekaart zuidelijk deel Egmond 

1900 Bonnekaart zuidelijk deel Egmond 

1900 Bonnekaart noordelijk deel Egmond 

1907 Bonnekaart zuidelijk deel Egmond 

1915 Bonnekaart zuidelijk deel Egmond 

1923 Bonnekaart noordelijk deel Egmond 

1928  Luchtfoto 

1957 Luchtfoto 

2016 Luchtfoto 

Voor deze ruimtelijke analyse zijn de nettekeningen (ingekleurde versie van topografisch-militaire 

kaart) uit 1850 en de Bonnebladen uit de daaropvolgende periode gebruikt. Voor (gedeelten van) het 

gebied van Egmond aan Zee zijn Bonnebladen uit de periode van 1879 tot 1923 beschikbaar. Het 

duingebied ten noorden van Egmond aan zee staat op een ander blad dan het zuidelijke deel. De 

bladen van de noordkant waren vaak van een bepaald jaar niet voor de zuidkant aanwezig en 

andersom.  

Omdat in praktijk de diverse Bonnebladen vrijwel identiek zijn, is voor de analyse alleen gebruik 

gemaakt van de Bonnebladen uit 1900 voor Egmond aan Zee. Er is gekozen voor dit jaartal omdat dit 

het enige jaar was waarvoor zowel de noord- als de zuidkant van het dorp een kaart beschikbaar is. 

Hoewel de kaart van 1900 gebruikt is, geeft deze kaart het landgebruik van in ieder geval de periode 

1879- 1915 (zuidkant) en 1900-1923 (noordkant) weer.  

De oudste beschikbare kaart waarop de duinlandjes te bestuderen zijn, is de Topografisch – Militaire 

kaart en de Nettekening (de ingekleurde versie van de TMK). Voor het gebied rond Egmond aan Zee 

zijn de duinlandjes het beste zichtbaar op de Nettekeningen. Op de kaart van 1850 is al een groot 

aantal duinlandjes weergegeven. In het totaal liggen er in het duingebied in de omgeving van Egmond 

aan Zee 67 landjes die op de kaart weergegeven zijn. Aan de noordkant van het dorp liggen de landjes 

verspreid in het duin tot wel ruim twee kilometer afstand tot het dorp. Ten zuiden van Egmond aan 

Zee is deze afstand iets korter, hier is de afstand hemelsbreed ongeveer anderhalf kilometer (figuur 

4.17).   

De landjes komen vaak voor in ruimtelijke clusters. Aan de noordkant van het dorp liggen veel landjes 

in de buurt van de zeereep of relatief dicht bij de binnenduinrand. Dit heeft waarschijnlijk te maken 
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met de bereikbaarheid. De duinlandjes in de buurt van het strand waren makkelijk bereikbaar via het 

strand, waar men zich over het stevige zand snel kon verplaatsen.203 De binnenduinrand had hetzelfde 

voordeel, via het binnenland kon men zich snel in noordelijke of zuidelijke richting verplaatsen 

waardoor men geen grote afstanden door het duin hoefde af te leggen. Op de kaart uit 1850 wordt 

echter geen volledig beeld van het wegen- en padenpatroon gegeven. Er zijn enkele stippellijnen die 

mogelijk de grotere paden weergeven. Aan de noordkant liggen echter nauwelijks duinlandjes langs 

dit pad, wat de indruk wekt dat ook andere factoren bepalend waren voor de locaties (figuur 4.17, nr 

2).  

Aan de zuidkant van het dorp wijkt het patroon van duinlandjes af van het patroon dat aan de 

noordkant te vinden is. Er zijn hier minder duinlandjes aanwezig, maar de aanwezige duinlandjes zijn 

gemiddeld groter in oppervlak. Eén groep ligt dicht bij Egmond aan Zee en ligt midden in het 

duingebied (figuur 4.17, nr. 4). De tweede groep aan de zuidkant ligt helemaal aan de binnenduinrand 

verder van het dorp af. Het is echter waarschijnlijk dat deze landjes gebruikt werden door inwoners 

van dorpen in het binnenland, zoals Rinnegum (figuur 4.17, cijfer 5).  Ook voor de duinlandjes aan de 

aan de noordkant van Egmond aan Zee is dit waarschijnlijk. Zij werden waarschijnlijk gebruikt door 

inwoners van bijvoorbeeld Egmond aan den Hoef (figuur 4.17, cijfer 3).  

Figuur 4.17. Duinlandjes (in rood) in de omgeving van Egmond aan Zee in 1850 zoals weergegeven op de 
Nettekening. Veel duinlandjes bevinden zich in clusters relatief dicht bij de zeereep (nr. 1) of bij de 
binnenduinrand (nr. 2 en 5). Aan de zuidkant is dichtbij het dorp een cluster met duinlandjes (nr. 4). Op sommige 
plekken door de duinen lijken wegen te lopen (bijvoorbeeld nr. 3).  

                                                           
203 Mondelinge mededeling Gerjan Zwaan 24-5-2017.  
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Op de kaart van 1900 liggen ook in de buurt van de zeereep duinlandjes. Deze liggen wat meer in 

clusters dichtbij elkaar. Er zijn ook ten oosten van het dorp veel duinlandjes, in de omgeving van de 

weg richting Egmond aan den Hoef. Aan de noordkant zijn vooral in de binnenduinrand veel landjes 

aanwezig. Aan de zuidkant van het dorp liggen veel duinlandjes vooral juist in het midden van het 

duingebied.  De duinlandjes van de periode 1879-1923 zijn in verschillende opzichten veranderd ten 

opzichte van de situatie in 1850. In de eerste plaats is de hoeveelheid landjes toegenomen. Aan de 

noordkant is een heel nieuw cluster ontstaan relatief dichtbij de binnenduinrand. Ook ten oosten van 

het dorp is de hoeveelheid landjes toegenomen. Aan de zuidkant zijn duinlandjes qua oost-west 

positionering nauwelijks veranderd. Maar vooral aan de zuidkant is de totale hoeveelheid landjes 

toegenomen en lopen de landjes verder naar het zuiden door.  

 

Figuur 4.18. Duinlandjes zoals weergegeven op de Bonnenbladen van 1900. Aan de noordkant van het dorp liggen duinlandjes 
vooral aan bij de zeereep (1 en 2) of juist ten oosten van het dorp richting de binnenduinrand (3 en 4). Ook in de directe 
omgeving van de weg naar Egmond aan den Hoef liggen veel landjes (5). Aan de zuidkant ligt een groot complex in het midden 
van het duingebied (6), en een complex aan de binnenduinrand (7). Ook zijn er wat groene vlekken op de kaart zonder 
duinlandjes, dit zijn vermoedelijk duinvalleien.  
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Landschap en landgebruik in de twintigste en eenentwintigste eeuw  
De eerste luchtfoto die van het gebied van Egmond aan Zee beschikbaar is, is die uit 1928. De grootste 

verandering in 1928 ten opzichte van de eerdere kaarten is dat er veel meer kleine landjes bijgekomen 

zijn (figuur 4.19 en figuur 4.20). Opvallend is dat aan de noordkant van het dorp veranderingen vooral 

zichtbaar zijn tussen 1900 en 1928 terwijl aan de zuidkant de verschillen tussen 1850 en 1900 groter 

zijn. Hoe groot de toename van het aantal duinlandjes is in 1928 ten opzichte van 1900 is lastig te 

zeggen. Het is waarschijnlijk dat de toename van de landjes en vooral de toename van kleine landjes 

voornamelijk toe te schrijven is aan het feit dat de landjes op de luchtfoto de werkelijkheid weergeven, 

terwijl op de kaarten van 1850 en 1900 een selectie is weergeven, waarbij veel kleine landjes 

achterwege gelaten zijn.204 In de jaren ’80 van de vorige eeuw vertelden vier Egmonders, die toen zelf 

in de 80 waren, over de duinlandjes uit hun jeugd. Volgens hen waren de landjes er altijd al geweest 

en waren er geen nieuwe ontginningen meer geweest sinds 1900.205 

Los van het feit dat er meer duinlandjes bijgekomen zijn op de luchtfoto van 1928, zijn de ruimtelijke 

patronen ook veranderd ten opzichte van de eerdere patronen. Ten eerste zijn de landjes aan de 

noordkant van het dorp verder naar het noorden uitgebreid. In 1850 en 1900 lagen veel duintjes 

relatief dichtbij de zeereep. In 1928 zijn er ook veel landjes die meer landinwaarts, midden in het 

duingebied, liggen. Opvallend is ook dat sommige duinlandjes dichtbij de binnenduinrand juist 

verdwenen zijn. Ook is het dorp uitgebreid in 1928 waardoor sommige landjes verdwenen zijn (figuur 

4.19). 

Aan de zuidkant van Egmond aan Zee is er juist opvallend weinig veranderd tussen 1900 en 1928 (figuur 

4.20).  In beide jaartallen is een groot cluster met landjes aanwezig in het midden van het duingebied. 

Daarnaast zijn enkele clusters van duinlandjes in de binnenduinrand aanwezig. Deze patronen zijn in 

1900 als in 1928 ongeveer gelijk gebleven.  

De verandering van weinig grote landjes naar veel kleine landjes zou goed het gevolg kunnen zijn van 

de functie die de landjes hadden. In de negentiende eeuw waren de landjes nog van groot belang voor 

noodzakelijke aanvulling van voedsel. In de twintigste eeuw verandert dit steeds meer naar 

vrijetijdsbesteding.206  

 

                                                           
204 Zwaan 1988, p. 74.  
205 Zwaan 1988, p. 75.  
206 Zwaan 2010.  
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Duinlandjes in de twintigste en eenentwintigste eeuw  
In de twintigste eeuw zijn de duinlandjes weer bij het dorp gecentreerd (figuur 4.21). In 1928 zijn er 

vele duinlandjes ver naar het noorden van het dorp. Deze landjes zijn in de loop van de twintigste eeuw 

verdwenen en in 1957 vaak al niet meer aanwezig. Een deel van de landjes lijkt verlaten en weer 

duingrasland geworden. Anderen delen zijn onderdeel van bosaanplant geworden (figuur 4.21).  

In 2016 is het gebied van de duinlandjes nog kleiner geworden en ligt alleen nog in de buurt van het 

dorp. Er zijn hier veel kleine landjes compact bij elkaar. Verder van het dorp zijn de landjes weer 

‘natuurlijklandschap’ geworden. Hier zijn de natuurwaarden hersteld in natuurontwikkelingsprojecten. 

Figuur  SEQ Figuur \* ARABIC 14. Duinlandjes ten noorden (L) en ten zuiden (R) van Egmond aan Zee. Met de rode lijn is 
het huidige studiegebied weergegeven. Nettekening 1876. (Bron: PWN) 

Figuur 4.19. Duinlandjes ten noorden van Egmond aan Zee in de jaren 1850, 
1900 en 1928 met als achtergrondkaart de luchtfoto van 1928.  In 1928 zijn er 
meer landjes bijgekomen in het noorden (1) en zijn er in het midden van het 
duingebied veel landjes bijgekomen (4 en 5) terwijl de landjes in 1850 en 1900 
vooral aan de randen langen (2,3,6 en 7). (Bron: luchtfoto 1928: PWN).  

Figuur 4.20. Duinlandjes ten zuiden van Egmond aan Zee in de jaren 
1850,1900 en1928 met als achtergrondkaart de luchtfoto van 1928. Aan de 
zuidkant zijn de verschillen tussen 1850 en de overige data het grootst. IN 
1900 en 1928 zijn er grote complexen duinlandjes aanwezig in het midden 
van het duingebied (1) en aan de binnenduinrand (2 en3). (Bron: luchtfoto 
1928: PWN). 
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207 Ten noordoosten van het dorp, relatief dichtbij de binnenduinrand, zijn veel landjes verdwenen. 

Hier staan nu vele vakantiehuisjes.  Helemaal aan de duinrand zijn juist nieuwe landjes verschenen. 

Deze waren er niet in 1928 maar zijn pas in 1957 op de kaart zichtbaar. Een deel daarvan bestaat nog 

steeds in 2016.  

Een verklaring voor de veranderingen tussen 1928 en 1957 kan verstoring van het continue gebruik 

van de landjes gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de 

landjes in onbruik geraakt doordat het duingebied onderdeel was van de Atlantikwall.208 Hoewel het 

gebruik van de duinlandjes daarna weer in ere is hersteld, is het goed mogelijk dat er toen wat 

veranderingen in de compositie van de duinlandjes hebben plaatsgevonden.  

De veranderingen tussen 1957 en 2016 hebben vermoedelijk te maken met de overgang naar een 

nieuwe beheerder van het duingebied. In 1992 Is PWN de nieuwe beheerder geworden toen het 

duingebied overgekocht werd van de familie Six.209 Onder het beheer van PWN werden natuurherstel 

projecten uitgevoerd in het noordelijke deel van het voormalige duinlandjesterrein.210  De tuinen die 

hiervoor werden opgeofferd werden dichterbij het dorp gecompenseerd. 211 

De afname van de duinlandjes in de twintigste en begin eenentwintigste eeuw is veel extremer aan de 

zuidkant van het dorp (figuur 4.22). In 1928 is nog een groot aantal landjes aanwezig en deze situatie 

is in 1957 nog niet heel erg veranderd. In 2016 daarentegen, is deze situatie drastisch veranderd en 

zijn alle landjes verdwenen. Op een deel van de voormalige landjes in bos aangeplant. De belangrijkste 

reden voor de verdwijning van de landjes aan de zuidkant van het dorp is echter het beleid van 

terreinbeheerder PWN. PWN achtte de duinlandjes niet te combineren met de drinkwaterproductie in 

het zuidelijker gelegen duingebied. Dit heeft te maken met het feit dat de mest- en gifstoffen die 

gebruikt werden op de landjes een gevaar konden vormen voor de kwaliteit van het drinkwater. 

Daarom zijn alle landjes daar verlaten en zoveel mogelijk landinwaarts verplaatst.212 

 

 

 

 

 

 

                                                           
207 Interview Ben Hopman, boswachter PWN.  
208 Wortel 1947, p. 31. 
209 Genet et al. 1993, p. 5; Mondelinge mededeling Gerjan Zwaan 24-5-2017.   
210 Mondelinge mededeling Gerjan Zwaan 24-5-2017.   
211 Mondelinge mededeling Gerjan Zwaan 24-5-2017.   
212 Mondelinge mededeling Gerjan Zwaan 24-5-2017; Interview Ben Hopman, boswachter PWN. 
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Overig duingebruik in de negentiende en twintigste eeuw  
In de negentiende en de twintigste eeuw werden de duinlandjes een belangrijke vorm van landgebruik 

in het duingebied rondom het dorp Egmond aan Zee. Er waren echter meer vormen van landgebruik 

die in die periode belangrijk werden.213 

 

 

                                                           
213 Interview Ben Hopman, boswachter PWN. 

Figuur 4.21. Duinlandjes ten noorden van Egmond aan Zee in 1928, 
1957 en 2016 aan de noordkant van het dorp met op de achtergrond 
de situatie in 2016.  Aan de noordkant zijn veel duinlandjes na 1928 
verdwenen en deels in bos veranderd (1 en 7). Andere zijn na 1957 
verdwenen (2 en 3). Bij nummer 5 zijn nu veel 
vakantiewoningen.Helemaal aan de binnenduinrand zijn wat nieuwe 
landjes verschenen (6).  (BRON: luchtfoto 2016: PWN; luchtfoto 2016 
ESRI NL).   

 

Figuur 4.22. Duinlandjes ten zuiden van Egmond aan Zee in 1928, 
1957 en 2016 aan de noordkant van het dorp met op de achtergrond 
de situatie in 2016.  De situatie in 1928 en 1957 is op veel plekken 
ongeveer vergelijkbaar (1, 4, en 5) Een aantal landjes is echter 
verdwenen. Op deze plekken zijn veelal bossen aangeplant (2,3 en 
6). In 2016 zijn alle landjes verdwenen. (BRON: luchtfoto 2016: PWN; 
luchtfoto 2016 ESRI NL). 
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Recreatie  
Met de opkomst van het toerisme, werd recreatie in het 

duingebied ook steeds belangrijker.214 De toeristen die naar 

Egmond aan Zee gingen, genoten ook van het duingebied (figuur 

4.23).  Vanaf eind negentiende eeuw werden activiteiten als 

wandelen en fietsen ook steeds belangrijker. Recreatie in nu nog 

steeds een belangrijke vorm van landgebruik in het duingebied 

rondom Egmond aan Zee.215 

Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) 
In 1920 werd het provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland 

opgericht, voor de distributie van drinkwater aan de provincie 

Noord-Holland.216 Hiervoor werd drinkwater uit het duingebied 

gewonnen. In 1903 had de provincie hiervoor landgoed Bakkum 

opgekocht. In 1933 volgde sterke uitbreidingen van het 

gebied.217 Het zuidelijke deel van Egmond aan Zee werd ook 

onderdeel van het gebied. Het PWN kreeg ook het beheer over 

het duinterrein: het Noordhollands Duinservervaat.218 

In het duinterrein van PWN werd naast de waterwinning, recreatie en natuurbeheer van steeds groter 

belang. Na de watersnoodramp van 1953 kwam er ook meer aandacht voor de kustverdediging.219 

Vanwege de uitdroging van het duingebied, werd de waterwinning stopgezet en omgevormd naar 

waterzuivering. Er werd voorgezuiverd rivierwater uit de Rijn en het IJsselmeer geïnfiltreerd in het 

duingebied. In het Noordhollands Duinreservaat zijn vier hoofddoelen: waterwinning, zeewering, 

natuur en recreatie.220 Sinds ongeveer tien jaar is er ook steeds meer aandacht voor cultuurhistorie.221 

Het Noordhollands Duinreservaat is vrijwel geheel toegankelijk voor wandelaars en fietsers op wegen 

en paden. Voor toegang is het wel nodig een duinkaart te kopen. Het gebied is daar toegestaan op 

wegen en paden en er is een duinkaart nodig om het gebied te betreden (figuur 4.24).222 Het gebied 

ten zuiden van Egmond aan Zee is zeer druk belopen.223 

                                                           
214 Canon van Kennemerland: https://www.entoen.nu/nl/noord-holland/kennemerland/de-kust-trekt, 
geraadpleegd 18-02-2018.  
215 Interview Ben Hopman, boswachter PWN. 
216 Jelles 1968, p. 77-87.  
217 Betty et al. 2013.  
218 Interview Ben Hopman, boswachter PWN. 
219 Interview Ben Hopman, boswachter PWN. 
220 Interview Ben Hopman, boswachter PWN. 
221 Interview Ben Hopman, boswachter PWN. 
222 https://www.pwn.nl/noordhollands-duinreservaat, geraadpleegd 15-02-2018.  
223 Email Rienk Slings, 08-08-2016. 

Figuur 4.23. Recreatie in de duinen, door J.J. 
Shannon, vervaardigd in 1900-1910. (Bron: RKD  
https://rkd.nl/explore/images/195327) 

https://www.entoen.nu/nl/noord-holland/kennemerland/de-kust-trekt
https://www.pwn.nl/noordhollands-duinreservaat
https://rkd.nl/explore/images/195327
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Figuur 4.24. Noordhollands Duinreservaat. Uitsnede van de wandelkaart van het gebied tussen Egmond aan Zee en Wijk aan 
Zee. De kaart is vermoedelijk uit de periode tussen 1933 en 1958 omdat het ‘senatorium heliomare’ bij Wijk aan Zee erop 
staat. Dit sanatorium werd in 1932 geopend en was vanaf 1958 officieel geen senatorium meer maar een revalidatiecentrum.  
(Bron: Noord-Hollands Archief, collectie Provinciale Atlas – Kaarten en kaartboeken, inv. nr. NL-HlmNHA_560_000637_G).  

De duinen van Six – De Wimmenerduinen 
Het gebied ten noorden van Egmond aan Zee is tot november 1992 particulier bezit geweest. Het was 

eeuwenlang in het bezit van de familie Six.224 Het werd tot die tijd voornamelijk als jachtterrein 

gebruikt. De jacht voor het gebied werd verpacht.225 Het duingebied werd in november 1992 

overgekocht door de provincie en kwam in het beheer van het PWN. Het gebied werd onderdeel van 

het Noordhollands Duinreservaat en werd beheerd als natuurgebied. In overleg met de duinlandjes 

vereniging ‘Om de Noord’ bleven de duinlandjes direct ten noorden van het gebied in stand. De landjes 

verder van het dorp werden in 1993 terug aan de natuur gegeven.226  

Het duinlandjesgebied ten noorden van het gebied vrij toegankelijk voor wandelaars en is druk 

belopen. Het is er toegestaan buiten de paden en wegen te lopen en bovendien is het toegestaan voor 

honden.227 Direct na het gebied van de duinlandjes gelden de algemene regels van het Noordhollands 

Duinreservaat.228 

 

 

                                                           
224 Genet et al. 1993, p. 5.  
225 Interview Ben Hopman, boswachter PWN. 
226 Interview Ben Hopman, boswachter PWN. 
227 Email Rienk Slings, 08-08-2016. 
228 Email Rienk Slings, 08-08-2016. 
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Begrazing  
In het kader van natuurbeheer wordt vrijwel het gehele Noordhollands Duinreservaat begraasd. Ten 

noorden van het dorp Egmond aan Zee, vindt begrazing in het gehele duingebied plaats met 

uitzondering van het gebied van de duinlandjes direct ten oorden van het dorp en het gebied met de 

vakantiehuisjes ten noordoosten van het dorp.229 Aan de noordkant lopen ca. 30 pony’s en 30 

hooglanders rond. Dit is ongeveer vijftien jaar geleden zo ingesteld.230 Aan de zuidkant van het dorp 

begint het begrazingsgebied direct. Hier wordt extensief begraasd met hooglanders en Exmoors (klein 

paardenras). Er lopen ongeveer één dier per vijftien hectare.231 In het totaal lopen er zo een 40 tot 50 

pony’s en ongeveer 30 hooglanders.232 

 

4.5 De zeedorpenvegetatie rond Egmond aan Zee: historische en actuele gegevens 

 
In onderstaande paragraaf is de zeedorpenvegetatie rond Egmond aan Zee verder uitgelicht. Dit is in 

een paar stappen gedaan. Ten eerste is gekeken welke vegetatie kenmerkend is voor het 

zeedorpenlandschap in het algemeen. Vervolgens zijn de ecologische kenmerken van deze soorten 

verder besproken en als laatste is gekeken in hoeverre deze soorten verbonden zijn aan het 

zeedorpenlandschap rond Egmond aan Zee.  

De kenmerkende soorten van het zeedorpenlandschap  
De karakteristieke plantensoorten van het zeedorpenlandschap zijn geselecteerd aan de hand van de 

daarover bestaande literatuur. In de eerste plaats zijn hiervoor de soorten gekozen die volgens Doing 

trouwe soorten van het zeedorpenlandschap zijn.233 Binnen dit lijstje zitten drie categorieën, namelijk 

de ‘trouwe soorten’, de ‘trouwe soorten binnen het Renodunale district’ en de ‘trouwe soorten binnen 

Renodunale district met een ruimere amplitudo’ (tabel 4.6). Naast deze selectie op basis van Doing zijn 

ook de soorten geselecteerd die kenmerkend zijn voor het zeedorpenlandschap volgens de ‘Vegetatie 

van Nederland’, de ‘Atlas van plantengemeenschappen in Nederland’ en de ‘Veldgids 

Plantengemeenschappen van Nederland’ (tabel 4.7).234  Binnen de twee soortenlijsten zit veel overlap.  

  

                                                           
229 Interview Ben Hopman, boswachter PWN. 
230 Interview Ben Hopman, boswachter PWN. 
231 Email Rienk Slings, 08-08-2016. 
232 Interview Ben Hopman, boswachter PWN. 
233 Doing, 1994.  
234 Schaminée et al. 1996; Weeda et al. 2002; Schaminée et al. 2010. 
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Tabel 4.6. Trouwe soorten van het zeedorpenlandschap volgens Doing (1994). 
 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam 

Trouwe soorten (gewicht 4) 
  

Anacamptis 
pyramidalis 

Hondskruid 

Artemisia campestris 
subsp. maritima 

Duinaveruit 

Asparagus officinalis 
subsp. prostratus 

Liggende asperge 

Orobanche picridis Bitterkruidbremraap 

Orobanche purpurea Blauwe bremraap 

Silene conica Kegelsilene 

Silene otites Oorsilene 

Trouwe soorten binnen het Renodunale district 
(gewicht 3) 

Anthyllis vulneraria Wondklaver 

Eryngium campestre Kruisdistel 

Eryngium maritimum Blauwe zeedistel 

Sedum album Wit vetkruid 

Trifolium arvense Hazenpootje 

Trouwe soorten binnen Renodunale district met 
ruimere amplitudo (gewicht 2)  

Allium vineale Kraailook 

Anisantha tectorum Zwenkdravik 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 

Knautia arvensis Beemdkroon 

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel 

Rhinanthus 
angustifolius 

Grote ratelaar 

Rhinanthus minor Kleine ratelaar 

Silene nutans Nachtsilene 
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Tabel 4.7.  Kenmerkende soorten volgens Schaminée et al. 1996; Weeda et al. 2002 & Schaminée et al. 2010. 
De vetgedrukte soorten komen ook in de lijst van trouwe soorten van het zeedorpenlandschap volgens Doing 
(1994) voor.  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Alyssum alyssoides Bleek schildzaad 

Anacamptis pyramidalis Hondskruid 

Anisantha tectorum Zwenkdravik 

Anthyllis vulneraria Wondklaver 

Artemisia campestris s. 
maritima 

Duinaveruit 

Asparagus officinalis s. 
prostrates 

Liggende asperge 

Milium vernale Ruw gierstgras 

Orobanche 
caryophyllacea 

Walstrobremraap 

Orobanche picridis Bitterkruidbremra
ap 

Orobanche purpurea Blauwe bremraap 

Picris hieracioides Echt bitterkruid 

Poa bulbosa Knolbeemdgras 

Silene conica Kegelsilene 

Silene nutans Nachtsilene 

Silene otites Oorsilene 

 

Ecologische kenmerken van de zeedorpensoorten  
De soorten van het zeedorpenlandschap hebben ieder hun ecologische kenmerken. Deze kenmerken 

kunnen bepalend zijn voor hun groeiplaats binnen het zeedorpenlandschap. Wanneer soorten 

bijvoorbeeld gevoelig zijn voor grondbewerking, bodemdynamiek of bemesting, zegt dit iets over de 

kans dat de soort op duinlandjes voorkomt of bijvoorbeeld langs paden groeit. De ecologische 

kenmerken van de zeedorpensoorten en de groeiplekken waarvoor zij een voorkeur hebben staan 

samengevat in de tabel in bijlage 1. Aan de hand van de ecologische kenmerken kan bepaald worden 

welke soorten waarschijnlijk een binding met bepaalde vormen van historisch landgebruik hebben. 

Hieronder zijn de soorten die mogelijke binding (gebaseerd op ecologische kenmerken) met 

historische duinlandjes, met wegen en paden en met begrazing uitgewerkt.  

Duinlandjes 
Soorten waarvan verwacht wordt dat zij gebonden zijn aan historische duinlandjes, zijn soorten die 

voorkomen op omgewerkte grond, braakliggend terreinen, akkers, vergraven of anderszins verstoorde 

bodems. Gebaseerd op de ecologische gegevens van de zeedorpensoorten zou dat betekenen dat de 

volgende soorten een binding hebben met de historische akkertjes: Allium vineale, Anisantha 

tectorum, Anthyllis vulneraria, Artemisia campestris subsp. maritima, Eryngium maritimum, Hieracium 

umbellatum,  Milium vernale, Orobanche picridis, Orobanche purpurea, Rhinanthus angustifolius, 

Sedum album, Silene conica en Trifolium arvense.  
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Wegen en paden 
De verwachting is dat soorten met een binding met wegen en paden voorkomen op plekken zoals 

bermen, plekken van betreding en op paden of middenstroken van paden. Gebaseerd op de 

ecologische kenmerken van de zeedorpensoorten is daarom de verwachting dat de volgende soorten 

een binding hebben met wegen paden: Alyssum alyssoides, Anacamptis pyramidalis, Anisantha 

tectorum, Anthyllis vulneraria, Artemisia campestris subsp. maritima, Eryngium maritimum, Hieracium 

umbellatum, Knautia arvensis, Milium vernale, Orobanche caryophyllacea, Orobanche picridis, 

Orobanche purpurea, Picris hieracioides, Pimpinella saxifraga, Poa bulbosa, Rhinanthus angustifolius, 

Rhinanthus minor, Sedum album, Silene conica, Silene otites en Trifolium arvense 

Begrazing 
Begrazing zorgt er vaak voor het dat landschap openblijft.235 Soorten die bijvoorbeeld in graslanden 

groeien hebben daar voordeel van. Veel soorten van het zeedorpenlandschap zijn graslandsoorten en 

hebben dus mogelijk een positieve band met begrazing. Het betreft de volgende soorten: Allium 

vineale, Alyssum alyssoides, Anacamptis pyramidalis, Anthyllis vulneraria, Artemisia campestris subsp. 

Maritima, Asparagus officinalis subsp. Prostratus, Eryngium campestre, Hieracium umbellatum, 

Knautia arvensis, Milium vernale, Orobanche caryophyllacea, Orobanche picridis, Orobanche purpurea, 

Picris hieracioides, Pimpinella saxifraga, Poa bulbosa, Rhinanthus angustifolius, Rhinanthus minor, 

Sedum album, Silene conica, Silene nutans, Silene otites en Trifolium arvense 

Ruimtelijke verbondenheid met zeedorp Egmond aan zee  
Niet alle kenmerkende soorten van het zeedorpenlandschap komen voor in de omgeving van Egmond 

aan Zee. Aan de hand van de ruimtelijke verspreidingspatronen van de soorten is bepaald welke 

soorten hier voorkomen. Om de ruimtelijke patronen van de kenmerkende soorten weer te geven, zijn 

de soorten die in een van beide tabellen of in beide tabellen voorkomen geselecteerd in de nationale 

vegetatiedatabank in het programma Turboveg. In de nationale vegetatiebank zijn zoveel mogelijk 

vegetatiegegevens van Nederland verzameld. De meeste gegevens zijn echter uit een redelijk recente 

periode, vermoedelijk omdat veel van het oude materiaal nog niet gedigitaliseerd is en omdat er uit 

eerdere periode minder materiaal is. We gaan er daarom vanuit dat de vegetatiegegevens de huidige 

toestand van de vegetatie weergeven, ondanks dat een klein deel van de gegevens al wat ouder is. De 

geselecteerde soorten zijn uit dit programma geëxporteerd als shapefiles om ruimtelijke analyses 

mogelijk te maken. Vervolgens zijn deze gegevens in ArcMap 10.3 ingevoerd voor verdere ruimtelijke 

analyses. Voor de ruimtelijke analyses is het noodzakelijk dat de gegevens nauwkeurig genoeg zijn. De 

kenmerkende vegetatietypen hadden bijvoorbeeld vaak alleen ruimtelijke coördinaten van de 

kilometerhokken. Omdat dit niet nauwkeurig genoeg is, zijn deze niet meegenomen.  

                                                           
235 Slings 1994.  
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Van de soorten is bepaald of zij in de 

omgeving van het dorp Egmond aan Zee 

voorkwamen. De ‘omgeving van Egmond aan 

Zee’ is hierbij gedefinieerd als het grootst 

mogelijke gebied van duinlandjes dat in de 

geschiedenis te vinden is. Hierbij zijn alle 

duinlandjes uit de periode 1850 – 2016 

weergegeven en is daaromheen een gebied 

geselecteerd (figuur 4.25).  

Soorten die binnen het de invloedssfeer van 

Egmond aan Zee voorkomen, zijn:  

Allium vineale, Anisantha tectorum, Anthyllis 
vulneraria, Eryngium maritimum, Hieracium 
umbellatum, Knautia arvensis, Milium vernale 
Orobanche caryophyllacea, Orobanche 
picridis, Orobanche purpurea, Picris 
hieracioides, Pimpinella saxifraga, Poa 
bulbosa, Rhinanthus angustifolius 
Rhinanthus minor, Sedum album, Silene 
conica, Silene nutan, Silene otites en Trifolium 
arvense (figuur 4.26).  
 
 

Figuur 4.25. De ‘omgeving van Egmond aan Zee, gedefinieerd als 
het gebied waarin duinlandjes voorkomen of in het verleden 
voorgekomen hebben. (Bron: achtergrond kaart ESRI NL).  
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Figuur 4.26. Verspreiding van de zeedorpensoorten in de omgeving 
van Egmond aan Zee. (Bron soortverspreiding: Turboveg, 
achtergrondkaart: ESRI NL).  
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4.6 Synthese: het verband tussen het historisch landgebruik en de huidige 

zeedorpenvegetatie in de duinen rond Egmond aan Zee 

 

Het zeedorpenlandschap is ontstaan als gevolg van eeuwenlang gebruik van het landschap door 

dorpsbewoners in de directe omgeving van het dorp. Het kenmerkt zich onder andere door de 

bijzondere vegetatie die onder invloed van dit landgebruik ontstaan is.  De vraag is echter, wat dan 

precies het verband is tussen beiden. In grote lijnen is bekend dat het historische landgebruik het 

meest intensief was in de omgeving van het dorp. Het gevolg hiervan is dat de kenmerkende 

zeedorpenvegetatie vooral in die omgeving voorkomt. Binnen de directe omgeving van het dorp 

vonden verschillende vormen van landgebruik plaats. Deze waren in het landschap vooral te zien aan 

de hand van duinlandjes, wegenpatronen en begrazing. Wat de relatie is tussen de vegetatie in de 

omgeving van het dorp en de historische landjes en padenpatronen is echter de vraag. Dit is wel een 

interessante vraag voor diegene die het verband tussen de huidige vegetatie en het historische 

landgebruik beter wil begrijpen. Daarom hebben we hier geprobeerd dit nader te onderzoeken. Lastig 

is dat de meeste vormen van historisch landgebruik niet nauwkeurig in kaart te brengen zijn, zowel 

niet qua ruimtelijke verbreiding als qua intensiteit.  

Daarom is binnen deze studie de relatie tussen vegetatiepatronen en enkele specifieke vormen van 

(historisch) landgebruik nader onderzocht. Hierbij zijn enkele vragen bekeken: 

- Wat is het ruimtelijk verband tussen de historische en huidige duinlandjes en de huidige 

zeedorpenvegetatie? 

- Wat is het ruimtelijke verband tussen de historische en huidige wegen en paden en de huidige 

zeedorpenvegetatie?  

- Wat lijkt de invloed van begrazing te zijn op de zeedorpenvegetatie?  

Voor de relatie tussen de duinlandjes en de vegetatie, is gebruik gemaakt van de kaartjes die al in 

paragraaf 4.4 gebruikt zijn voor de analyse van het landgebruik. De kaarten die hierbij dus gebruikt 

zijn, zijn de volgende: 

- De nettekening uit 1850;  

- De bonnenbladen uit 1900;  

- De luchtfoto uit 1928;  

- De luchtfoto uit 1957;  

- De luchtfoto uit 2016.  

Dezelfde reeks van kaarten zijn gebruikt om de relatie tussen de (historische) wegen en paden en de 

huidige vegetatie te onderzoeken. Voor de relatie tussen begrazing en vegetatie is enkel de huidige 

toestand in kaart gebracht. Historisch kaartmateriaal is hiervoor helaas niet beschikbaar.  

Ruimtelijk verband tussen historische en huidige duinlandjes en de huidige zeedorpenvegetatie  
Zeedorpensoorten die voorkomen in de omgeving van Egmond aan Zee en die qua groeiplaatsen 

mogelijk verbonden zijn aan de (historische) akkertjes zijn de volgende:  

Allium vineale, Anisantha tectorum, Anthyllis vulneraria, Eryngium maritimum, Hieracium umbellatum, 

Milium vernale, Orobanche picridis, Orobanche purpurea, Rhinanthus angustifolius, Sedum album, 

Silene conica en Trifolium arvense (figuur 4.26 en tabel bijlage 1).   
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Al deze akkersoorten bij elkaar geven een duidelijke voorkeur weer voor locaties in de buurt van de 

duinlandjes uit 1850, 1900 en 1928 (figuur 4.27). Opvallend hierbij is dat de soorten vooral in de nabije 

omgeving van de akkertjes of aan de rand ervan staan. Zij staan zelden midden in de akkertjes zelf. De 

verspreiding van soorten is echter niet overal eerlijk verdeeld over de akkercomplexen. In het meest 

noordelijke deel komen vooral enkele soorten veel voor, zoals Rhinanthus angustifolius, en Hieracium 

umbellatum. Mogelijk staat Rhinanthus angustifolius relatief veel op de locaties ver van het dorp 

omdat deze akkertjes niet meer in gebruik zijn en de soort vooral vroeger op akkertjes voorkwam. 

Hieracium umbellatum komt in het hele gebied veel voor (figuur 4.27).  

Bij de meeste akkercomplexen ten noorden en ten zuiden dichtbij het dorp komen relatief veel soorten 

voor (figuur 4.27, nr. 2 en 3). Ook op verdere complexen zijn veel soorten te vinden (figuur 4.27, nr.  

6). Dit heeft misschien te maken met invloed vanuit de binnenduinrand en mogelijk ook door 

activiteiten vanuit anderen dorpen in het binnenland. Het is namelijk lastig te bepalen waar de invloed 

vanuit Egmond aan Zee ophield en waar die vanuit andere dorpen begint. Ook is het niet altijd duidelijk 

waar de grens van ‘duinlandjes’ ophoudt en waar de akkercomplexen van het binnenland beginnen. 

Hierdoor zijn sommige landjes niet ingetekend die misschien ecologisch precies dezelfde invloed 

uitoefenen op de zeedorpensoorten, die daardoor heel goed langs de binnenduinrand kunnen groeien. 

Soms is langs de binnenduinrand namelijk opvallend veel akkerzeedorpenvegetatie te vinden die niet 

per se verbonden lijkt met duinlandjes (figuur 4.27, nr. 7 en 11).  

Opvallend is dat vrijwel alle duinlandjescomplexen ook veel zeedorpenvegetatie bevatten. Er zijn 

echter enkele uitzonderingen op dit fenomeen. Aan de zuidwestelijke kant van het gebied rond 

Egmond staat soms geen vegetatie op de voormalige akkertjes (figuur 4.27, nr. 5 en 8). Deze 

uitzonderingen zijn vermoedelijk ontstaan doordat voormalige akkertjes nu zo veranderd zijn dat de 

vegetatie er niet meer kan groeien. Vooral bebossing en uitbouw vanuit het dorp zijn daarbij een 

probleem.236 Hoewel de meeste soorten behoorlijk trouw voorkomen in de omgeving van de landjes, 

vormt vooral Hieracium umbellatum hierin een uitzondering. Deze soort is sowieso veelvoorkomend 

in de omgeving van Egmond aan Zee, maar heeft ook als enige soort opvallende patronen buiten de 

akkercomplexen. Gezien de patronen waarin de soort door het duingebied verspreid is, is het 

aannemelijk dat deze ook veel voorkomt langs paden en wegen (figuur 4.27, nr. 10).  

Aan de zuidkant van Egmond is dichtbij de zee een vreemd patroon te zien (figuur 4.27, nr. 4). Hier is 

een grote hoeveelheid zeedorpensoorten te vinden in het gebied dat grenst aan het dorp, en dat tot 

aan het strand lijkt door te lopen. De grote hoeveelheid zeedorpenvegetatie is opvallend, want deze is 

niet te verklaren aan de hand van de historische akkerpatronen. Mogelijk is deze verbonden met 

bijvoorbeeld wandelpaden, maar dat is aan de hand van deze analyse niet te zeggen.   

Binnen de verspreiding van de zeedorpensoorten is te zien dat ook de locaties waar in 1928 al geen 

duinlandjes meer waren, toch nu nog zeedorpenvegetatie bevatten. Dit geeft de indruk dat de 

                                                           
236 Veldwaarneming Charlotte Mooij, juli 2017.   
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zeedorpenvegetatie dus verbonden kan zijn met locaties die in ieder geval al negentig jaar niet meer 

bestaan. De invloed van de landjes is dus van lange duur.  

Figuur 4.27. Ruimtelijke relatie tussen de verspreiding van akkersoorten in het zeedorpenlandschap rond Egmond aan Zee 
en de akkerpatronen uit 1840, 1900 en 1928 met als achtergrond de luchtfoto uit 1928. De soorten en akkertjes lijken sterk 
verbonden met de akkertje uit verschillende perioden (1,2,3,6,9). Op sommige plekken zijn ook soorten waar geen 
akkertjes waren (4,10,11) terwijl op andere plekken wel akkertjes maar geen zeedorpensoorten zijn (5,8).  (Bron: luchtfoto 
1928: PWN).  
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De vegetatie is wel te vinden op de locaties van de vroegere landjes, ook op locaties waar de landjes 

al in 1957 verdwenen waren (figuur 4.28, nr. 1). Aan de zuidkant zijn de landjes in 2016 volledig 

verdwenen. De vegetatie is hier echter nog volop aanwezig op de plekken waar in 1928 en 1957 in 

ieder geval nog landjes waren (figuur 4.28, nr. 3 en 5). Op sommige locaties waar in 1928 of 1957 

landjes aanwezig waren, is geen zeedorpenvegetatie te vinden (figuur 4.28, nr. 4,7 en 8). Op deze 

locaties staan nu bossen. Voor de vegetatie is deze verandering van groeiomstandigheden 

vermoedelijk te groot. Alleen Hieracium umbellatum is rond de bossen nog wel te vinden, hoewel het 

hier vaak wel aan de rand staat (figuur 4.28, cijfer 8).  

Ruimtelijk verband tussen historische en huidige wegen en paden en huidige zeedorpenvegetatie  
De wegen en paden zijn op de kaarten van 1850 en 1900 zeer weinig en vermoedelijk onvolledig 

weergegeven. Een verband tussen deze paden en wegen en de vegetatie is ook niet te vinden (bijlage 

2). Op de luchtfoto van 1928 zijn de wegen en paden uiteraard wel volledig weergegeven. Lastig aan 

Figuur 4.28. Ruimtelijke relatie tussen de 
duinlandjes van 1928, 1957 en 2016 en de 
akkersoorten van het zeedorpenlandschap, 
met als achtergrondkaart de luchtfoto uit 
2016. Aan de noordkant zijn veel 
duinlandjes verdwenen (1,3,4,5,6,7,8). 
Alleen aan de noordkant, dichtbij het dorp 
zijn in 2016 nog landjes aanwezig (2). De 
vegetatie lijkt verbonden te zijn met de 
verdwenen akkertjes (1,3,5), behalve op 
plekken waar bossen aangeplant zijn (4, 
7,8). (Bron: achtergrond: ESRI NL).  
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deze foto is echter weer dat soms niet helemaal duidelijk is wat een pad is en wat een stuk onbegroeid 

zand is. Toch is het ruimtelijk verband tussen de paden en wegen en de vegetatie goed te onderzoeken.  

Er blijkt geen algeheel sterk verband te zijn tussen de wegen en paden. In de omgeving waar veel 

duinlandjes zijn, zijn ook veel paden. Hier is de vegetatie relatief dichtbij de paden, maar ook in de 

invloedssfeer van de duinlandjes (figuur 4.29 nr. 1 t/m 4).  Op delen waar minder duinlandjes in de 

buurt zijn, lijkt een ruimtelijk verband in ieder geval minder duidelijk aanwezig (figuur 4.29, nr. 5 en 6).  

 

   

 

De relatie tussen de vegetatie en de duinpaden is een stuk duidelijker op de luchtfoto’s van 1957 en 

van 2016. Aan de zuidkant van het dorp, zijn de vegetatiepatronen moeilijk in verband te brengen met 

de paden op de luchtfoto van 1928. Dit verband is echter wel duidelijk op de te zien op de luchtfoto 

van 1957. De luchtfoto van 2016 heeft weer een wat minder sterke verband (figuur 4.30, A, B, C). Ook 

aan de noordkant van het dorp is de relatie tussen de paden en de vegetatie duidelijker bij de 

luchtfoto’s uit 1957 en 2016.  

Aan de hand van de luchtfoto’s uit 1957 en 2016 kan gezegd worden dat er een verband bestaat tussen 

de (historische) paden en de huidige vegetatie. Het is echter lastig in te schatten in hoeverre de relatief 

grote hoeveelheid zeedorpenexemplaren in de buurt van de paden staan omdat alleen deze 

exemplaren waargenomen worden en de soorten die midden in het duingebied staan minder 

(‘observation bias’). Tegelijkertijd lijken de soorten ook duidelijk aan de duinwegen van 1957 

gekoppeld te zijn, ook als er in 2016 geen paden meer lopen, waardoor de kans op ‘observation bias’ 

op die plekken een stuk kleiner is.  

Figuur 4.29. Ruimtelijke relatie tussen de wegen en paden in 1928 en de vegetatie. (Bron: luchtfoto 1928: PWN). 
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Figuur 4.30. Relatie tussen de duinpaden uit 1928 (A), 1957 (B) en 2016 (C). (Bron: luchtfoto 1928 en 1957: PWN, luchtfoto 2016: ESRI NL).  
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Relatie begrazingspatronen en huidige 
zeedorpenvegetatie  
Vrijwel het gehele gebied rond Egmond aan Zee wordt 

begraasd. De gebieden van de duinlandjes en de 

vakantiehuizen vormen de enige uitzonderingen. 

Doordat het hele overige duingebied begraasd wordt, 

zijn er geen vergelijkbare omstandigheden waarbij bij 

de één wel begrazing plaatsvindt en bij de ander niet.  

Voor Egmond aan Zee is het daarom niet te vergelijken 

wat het effect van begrazing is op de vegetatie.  

 

4.7 Conclusie   

 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de ontwikkeling van 

het dorp Egmond aan Zee, naar de 

landschapshistorische ontwikkeling en naar de 

huidige vegetatie van het zeedorpenlandschap. Het 

zeedorp Egmond aan Zee kent een lange en 

onstuimige geschiedenis. Na het ontstaan van het 

dorp in de tiende eeuw ontwikkelde het zich tot een 

welvarend vissersdorp in de Late Middeleeuwen. Het 

dorp was economisch volledig op zee gericht. 

Landgebruik in de duinen vanuit het dorp vond 

waarschijnlijk alleen in de directe omgeving van het 

dorp op kleine schaal plaats. In principe bestond het duingebied uit grafelijk domein en werd 

voornamelijk als jachtterrein gebruikt door de adellijke lieden. De dorpsbewoners mochten deze 

duinen alleen bij toestemming van de graven van Holland gebruiken. 

Na de Middeleeuwen volgden een reeks tegenslagen elkaar op en ging de welvaart van het dorp steeds 

verder achteruit. Vooral overstromingen zorgden voor overlast en grote delen van het dorp verdwenen 

in zee. In het begin van de negentiende eeuw werd een dieptepunt bereikt. De visserij, die het om 

meerdere redenen steeds zwaarder had gekregen, verdween volledig uit het dorp. Het dorp 

veranderde in de negentiende eeuw van een vissersdorp in een badplaats. Deze overgang was langs 

de hele Hollandse kust zichtbaar.  

Het landgebruik in de duinen veranderde eveneens in de negentiende eeuw. De bewoners van het 

zeedorp gingen steeds meer kleine landjes in de duinen bewerken voor kleinschalige landbouw. Het 

landgebruik verplaatste zich daarom ook steeds verder van het dorp het duingebied in. Ook in de 

twintigste eeuw bleven dit soort landjes in gebruik. De noodzaak van de productie van voedsel nam 

wel steeds verder af in de twintigste eeuw. Aan de zuidkant van het dorp verdwenen de landjes 

volledig.  Aan de noordkant bleef wel een groot terrein bestaan. Dit terrein werd wel compacter. 

Vooral na de overname van het duingebied door PWN in 1992, werd een deel van het terrein 

Figuur 4.31. Ruimtelijke verband tussen de 
begrazingsgebieden rond Egmond aan Zee en de 
zeedorpenvegetatie. (Bron: achtergrond luchtfoto: ESRI 
NL, gegevens begrazing: PWN). 
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heringericht voor natuurontwikkeling. In overleg met de duinlandjesvereniging, bleef echter een deel 

van het terrein tot de dag van vandaag intact. In de negentiende, maar vooral ook in de twintigste 

eeuw, werd het duingebied steeds belangrijker voor recreatie. Begrazing in het duingebied, dat van 

oudsher vanuit het dorp gebeurde, wordt nu uitgevoerd door terreinbeheerder PWN, in het kader van 

natuurbeheer.  

Vegetatiekundig blijken twintig van de vijfentwintig kenmerkende zeedorpensoorten voor te komen 

binnen de (historische) invloedssfeer van het dorp. Het ruimtelijke verband tussen het historisch 

landgebruik en de huidige vegetatie bleek vooral zichtbaar bij de historische duinlandjes aan de 

noordkant van het dorp. De kenmerkende vegetatie is te vinden op vrijwel alle voormalige locaties 

waar in 1850, 1900 of 1928 duinlandjes aanwezig waren.  De enige uitzondering is een gebied dat nu 

uit bos bestaat. Ook tussen de paden en wegen en de vegetatie was een ruimtelijk verband 

waarneembaar. Opvallend hierbij was dat dit verband het sterkst zichtbaar was bij de luchtfoto van 

1957. Een groot deel van de paden uit 1957 bestaat echter nu nog steeds. Het is daarom mogelijk dat 

een deel van de waarnemingen rond de paden samenhangt met het feit, dat daar de meeste mensen 

lopen en niet doordat daar meer soorten staan. In hoeverre dit het geval is, is lastig te bepalen. 

Tussen de begrazingsgebieden en de zeedorpenvegetatie kon geen ruimtelijk verband gevonden 

worden. Dit ligt echter aan het feit dat het zuidelijke deel van Egmond volledig begrazingsgebied is en 

het noordelijke deel buiten de vakantiehuizen en de duinlandjes ook volledig uit begrazingsgebied 

bestaat. Het is dus niet mogelijk om duingebieden op dit punt te vergelijken om zo het effect van 

begrazing te zien. Bovendien zijn door gebrek aan historische ruimtelijke gegevens over begrazing deze 

patronen lastig te analyseren. Hoewel de algemene theorie is dat begrazing een belangrijk onderdeel 

is van het tot stand komen van het zeedorpenlandschap en de daarbij behorende vegetatie, is het in 

deze scriptie niet mogelijk gebleken daar een conclusie aan te verbinden voor het gebied van Egmond 

aan Zee.  
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Hoofdstuk 5 

Detailstudie Wijk aan Zee: historisch-ecologische ontwikkeling van het 

zeedorp en zeedorpenlandschap  

5.1 Inleiding  

 

In dit hoofdstuk staat als onderzoeksthema de historisch-ecologische ontwikkeling van het dorp Wijk 

aan Zee en het bijbehorende zeedorpenlandschap centraal. De historische ontwikkelingen is 

onderzocht aan de hand van literatuur en archiefstukken. Landgebruiksvormen en de locaties ervan 

zijn onderzocht aan de hand van dezelfde bronnen maar ook aan de hand van historische kaarten, 

schilderijen, foto’s en luchtfoto’s. Over het dorp Wijk aan Zee zijn een beperkt aantal 

wetenschappelijke publicaties te vinden. De heer Lindeman heft diverse publicaties geschreven 

waaronder een uitgebreide publicatie over de geschiedenis van Wijk aan Zee in de periode 1700-

1900.237 Naast de publicatie van Lindeman zijn er nog enkele boeken en teksten verschenen over het 

dorp, deze zijn vaak minder wetenschappelijk van aard. Verder geldt net als voor Egmond aan Zee dat 

er diverse publicaties zijn die niet specifiek op Wijk aan Zee gericht zijn maar die wel waardevolle 

informatie bevatten over de ontwikkeling van deze dorpen.238  

 

5.2 Ontwikkeling van het zeedorp Wijk aan Zee (ontstaan tot heden)  

 
Ontstaan en groei van het dorp Wijk aan Zee in de middeleeuwen 
Het dorp Wijk aan Zee heeft al een lange geschiedenis en is vermoedelijk in de eindfase van de volle 

middeleeuwen ontstaan. De eerste geschreven bron waarin het dorp wordt genoemd, is uit 1275.239 

Zeker is dus dat het dorp toen al bestond. Hoelang het daarvoor al bestaan heeft is niet met zekerheid 

te zeggen.  

Wijk aan Zee heeft in het verleden meerdere schrijfwijzen gekend. Oude vermeldingen zijn Wijch op 

zee, Wijc op die zee en Wiic opt(er) zee.240 Het woord ‘Wijk’ heeft historisch gezien meerdere 

bekentenissen. Het kan teruggaan naar Latijnse woord vidus dat woonconcentratie langs een heerbaan 

betekend. Dit gaat vaak om een handelsnederzetting naast agrarische bedrijvigheid. Ook zou het van 

het Germaanse woord wika kunnen komen dat betekent nederzetting met een bijzondere functie.241 

In de middeleeuwen betekende het woord ‘wijk’ vaak handelsnederzetting, dat wil zeggen een plek 

waar bovenregionale handel plaatsvond.242 Het is echter niet waarschijnlijk dat de naam ‘wijk’ van Wijk 

aan Zee ontstaan is vanwege de belangrijke handelspositie van het dorp, maar waarschijnlijker dat het 

                                                           
237 Lindeman 1990; Lindeman 2001. 
238 o.a. Van der Woude 1972; Roos 2009.  
239 Lindeman 1990, p. 3; MCV 2013. 
240 Plaatsengids.nl. https://www.plaatsengids.nl/wijk-aan-zee, geraadpleegd 5-2-2018.  
241 Plaatsengids.nl. https://www.plaatsengids.nl/wijk-aan-zee, geraadpleegd 5-2-2018. 
242 Aantekening Theo Spek 10-12-2017.  

https://www.plaatsengids.nl/wijk-aan-zee
https://www.plaatsengids.nl/wijk-aan-zee
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verwijst naar het nabijgelegen Beverwijk.243 De toevoeging ‘aan Zee’ is dan de geografische aanduiding 

die het dorp doet onderscheiden van Beverwijk, dat in die periode vaak ‘Wijk’ genoemd werd.244  

 

Figuur 5.1. Fragment van een kaart van Holland vervaardigd door Tramezinus M. Bossius in 1556. Op de kaart is ligging van 
Wijk aan Zee te zien in de omgeving Beverwijk. De naam wordt hier geschreven als Wijch op Zee.  (Bron: Noord-Hollands 
Archief, collectie Provinciale Atlas- Kaarten en kaartboeken. Inv. nr. NL-HlmNHA_560_000399_G). 

Wijk aan Zee lag ingeklemd tussen de zee en het duingebied. Het duingebied bestond uit moeilijk te 

ontginnen grond met veel verstuivingen, waardoor hier geen bron van bestaan te vinden was.245 

Bovendien was het duingebied gedurende de Middeleeuwen in handen van adellijke lieden.246 Het 

dorp Wijk aan Zee was daarom een typisch vissersdorp.247 De visserij werd om verschillende redenen 

steeds belangrijker in de Middeleeuwen en Wijk aan Zee groeide uit tot één van de grootste dorpen 

van Kennemerland.248  Dit had deels te maken met de bevolkingsgroei in de Hollandse steden. Vis 

vormde een belangrijk onderdeel van het menu in de middeleeuwen.249 Het voedsel in die steden 

bestond voor de komst van de aardappel voornamelijk uit brood, bonen en bokking (gerookte haring).  

Een andere reden dat de visvangst steeds belangrijker werd, was dat tijdens de veertiende eeuw het 

kaken van de vis werd ingevoerd. Hierdoor was de vis veel langer houdbaar wat meerdere voordelen 

had. Ten eerste konden de vissers langer op zee blijven en grotere ladingen vis in één keer aan land 

                                                           
243 Plaatsengids.nl. https://www.plaatsengids.nl/wijk-aan-zee, geraadpleegd 5-2-2018. 
244 Plaatsengids.nl. https://www.plaatsengids.nl/wijk-aan-zee, geraadpleegd 5-2-2018. 
245 MCV 2013. 
246 Boerboom 1957, p. 6.  
247 MCV 2013. 
248 Scholtens 1968, p.168.  
249 De Klein & Verdonk 2012.  

https://www.plaatsengids.nl/wijk-aan-zee
https://www.plaatsengids.nl/wijk-aan-zee
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brengen. Ten tweede kon de vis tot verder in het achterland verkocht worden omdat het verder 

getransporteerd kon worden.250 

 

Figuur 5.2. Wijk aan Zee, vermoedelijk vervaardigd door Abraham Rademaker rond 1700. De afbeelding geeft aan hoe 
belangrijk de visserij voor het dorp was. Te zien is het strand, met tegen de duinen vissershutten en op het strand 
vissersboten. Op de Noordzee een vissersboot met volle zeilen. (Bron: Noord-Hollands Archief, collectie Provinciale Atlas – 
Prenten en Tekeningen, inv.nr. NL-HlmNHA_359_003590_K).  

In de middeleeuwen behoorde Wijk aan Zee tot het grafelijk domein van de graven van Holland, maar 

was een groot deel van de tijd als ambachtsheerlijkheid beleend aan ambachtsheren. Omdat een 

ambachtsheer soms geen erfgenaam had, waren er af en toe perioden dat de heerlijkheid weer 

onderdeel werd van de grafelijkheid. Voor zover nu bekend is, was Gerard van Velzen de eerste 

persoon aan wie het schoutambacht beleend was. Daarna werd het doorgegeven aan Wolvert van 

Borsselen, maar het kwam na zijn dood weer terug bij de graaf van Holland.251 Vanaf 1308 beleende 

graaf Willem III de ambachtsheerlijkheid in 1308 aan zijn broer Jan van Beaumont, waarna het steeds 

weer geërfd werd door de volgende generatie. Toen de laatste kinderloos overleed in 1397 kwam de 

heerlijkheid weer terug bij de grafelijkheid 

Achteruitgang van Wijk aan Zee vanaf de vijftiende eeuw 
Vanaf de vijftiende eeuw had Wijk aan Zee te lijden onder regionale twisten en internationale oorlogen 

die een algemene achteruitgang van de welvaart in Kennemerland teweegbrachten.252 Wijk aan Zee 

werd in 1491 zwaar getroffen toen kapers het dorp voor een groot deel plunderden en verwoesten.253 

De volgende zware klap volgde in na de val van Haarlem in 1573. Dit gaf de Spanjaarden vrije doorgang 

naar het noorden. De Spaanse soldaten plunderden de hele streek en Wijk aan Zee werd grotendeels 

verwoest. Hoewel de rust na de herovering van Haarlem in 1577 weer terugkeerde, is het oude 

welvaartniveau nooit meer helemaal teruggekomen.254  

Ook de visserij kreeg het om meerdere redenen steeds zwaarder. Op zee was het gevaarlijk vanwege 

kapers en de Engelse oorlogen.255 Ook werd de concurrentie steeds groter omdat andere dorpen 

grotere vissersschepen konden gebruiken. In Wijk aan Zee was geen haven en werden de schepen op 

het strand getrokken. Dit zorgde er echter voor dat de grootte van de vissersschepen niet eindeloos 

                                                           
250 MCV 2013.  
251 MCV 2013.  
252 Lindeman 1990, p. 3-4.  
253 Scholtens 1968, p. 168.  
254 Lindeman 1990, p. 5.  
255 Lindeman 1990, p. 6.  
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kon uitbreiden.256 Verstuivingen zorgden ook nog voor slechte bereidbaarheid. Ook het ondieper 

worden van het IJ zorgde ervoor dat de vis steeds slechter doorgevoerd kon worden naar het 

achterland.257 

De economische achteruitgang vanaf 

het eind van de middeleeuwen is ook 

goed te zien in het aantal inwoners en 

het aantal huizen dat in Wijk aan Zee 

aanwezig was (tabel 5.1, figuur 5.3). 

Deze aantallen hebben zich namelijk 

redelijk parallel ontwikkeld aan de 

welvaartsomstandigheden van het 

dorp. Aan het eind van de vijftiende 

eeuw was een achteruitgang zichtbaar 

in het aantal huizen en deze trend 

werd voortgezet in de zeventiende 

eeuw. Daarna volgde een kleine groei 

waarna een er weer afname volgde in 

de tweede helft van de achttiende 

eeuw (tabel 5.1). In 1795 woonde er 

nog maar 327 mensen in het dorp. 258   

 
 
Tabel 5.1. Inwoners en aantal huizen van Wijk aan Zee en later van Wijk aan Zee en Wijk aan Duin en Beverwijk 
samen. (Bron: Van der Woude 1972, MCV 2013).  

Jaartal Inwoners Wijk aan Zee Inwoners Wijk aan Zee 
Wijk aan Duin en 
Beverwijk 

Aantal huizen Wijk aan 
Zee 

1477   250 

1494   160 

1514 1000  175 

1543   161 

1569   150 

1622 543   

1630   114 

1731   155 

1742 578   

1795 327  107 

 

 

 

                                                           
256 Kunst en cultuur: historie: http://www.tipwijkaanzee.nl/cultural-village/historie-en-bezienswaardigheden/, 
geraadpleegd 18-04-2018.  
257 MCV 2013.  
258 Van der Woude 1972, MCV 2013 

Figuur 5.3. Fragment van de kaart van Nicolaas Visscher II uit 1696. Op de 
kaart is de plattegrond van Wijk aan Zee zichtbaar. Het dorp is heel klein en 
bestaat voornamelijk uit een kerk met twee wegen daaromheen. Langs de 
wegen liggen enkele huizen. (Bron: Noord-Hollands Archief, collectie 
Provinciale Atlas – Kaarten en kaartboeken, inv. nr. NL-
HlmNHA_560_000413_G.  

http://www.tipwijkaanzee.nl/cultural-village/historie-en-bezienswaardigheden/
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Het dieptepunt en herstel van Wijk aan Zee in de negentiende eeuw 
De dalende trend in de welvaart die al in de tweede helft van de achttiende eeuw te zien was, bereikte 

rond de eeuwwisseling een dieptepunt. In 1799 werd het dorp volledig geplunderd door de Fransen.259 

Veel inwoners hadden het economisch al zwaar en deze klap was te zwaar voor velen. Veel mensen 

vertrokken naar andere plekken om iets nieuws te beginnen. De bevolking die in 1795 nog uit 327 

mensen bestond, nam af tot 231 mensen in 1811.260   

In 1811 werd vastgesteld wat de beroepen waren van de inwoners van Wijk aan Zee. In tabel 5.2 staan 

ze weergegeven zoals deze waren in 1811. Hoewel de visserij nog steeds een belangrijk beroep was, is 

duidelijk te zien dat het dorp zeker niet meer volledig op de visserij gericht was.  

Tabel 5.2. Beroepen in Wijk aan Zee in 1811. (Bron: Lindeman 1990, van der Woude 1972).  

Beroep 1811 

Visserij (inclusief 
schelpen) 

14 (voornamelijk schelpen) 

Landbouw  22 

Bouwnijverheid 12 

Handel 10 

Overige 10 

 

Bij de visserij werd er voornamelijk gevist op haring, maar ook op kabeljauw, schelvis en schol.261 In de 

beginperiode werd de vis nog niet gekaakt. Hierdoor was het van groot belang dat er dichtbij de kust 

gevist werd, zodat de vis nog dezelfde dag aan land gebracht kon worden. Voor het kaken was de vis 

namelijk zeer bederfelijk.262 De haringvisserij was een belangrijk onderdeel in Nederland en al vanaf 

de dertiende eeuw dit werd op grote schaal gedaan.263 De vissers gebruikte kleine boten die het strand 

op getrokken konden worden. De boten waren ongeveer 20 meter en hadden ongeveer 15 mannen 

bemanning. Rond 1477 had Wijk aan Zee 21 schepen.264 Dit betekende dus dat er ongeveer 315 

mannen mee gingen op de vissersboten. In 1811 was hier nog maar een fractie van over (tabel 5.2). 

De beroepen binnen de visserij bestonden niet alleen uit vissers, maar ook uit visrokers, nettenboeters, 

touwslagers, timmerlieden, voerlieden en beurtschippers.265 Nadat de visserij terugliep, zochten de 

vissers nieuwe beroepen. Ze lieten zich vaak inhuren als bootslieden buiten Wijk aan Zee in dorpen of 

steden.266   

Landbouw en veeteelt zijn nooit een belangrijke bron van bestaan geweest in Wijk aan Zee. In de 

meeste gevallen was het een extra bron van bestaan en niet het hoofdberoep.267 Hoewel landbouw na 

de introductie van aardappel steeds belangrijk werd, was dit niet echt in Wijk aan Zee aanwezig maar 

                                                           
259 Noord-Hollands Archief, toegangnr. 3711, inv. nr. 1.  
260 Van der Woude 1972, bijlage 2.  
261 Giepmans et al. 2004. 
262 MCV2013.  
263 Lindeman 1990, p. 29- 33. 
264 Noord-Hollands Archief, toegangnr. 3711, inv. nr. 1. 
265 MCV 2013. 
266 Lindeman 1990, p. 29- 33; MCV 2013. 
267 Lindeman 1990, p. 38.  
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vooral in Wijk aan Duin. De opkomst van de aardappelteelt en de tuinbouw, had echter wel nadelige 

gevolgen voor de visserij, die daardoor nog verder achteruitging.268  

Aan de hand van de omschrijving van de opgelopen schade na de plunderingen van de Fransen in 1799 

kan een beeld geschetst worden van verschillende soorten goederen en dieren die gestolen zijn die te 

maken hebben met landbouw of veeteelt. De gestolen goederen staan beschreven als “hooy, haver, 

koeye, paarde, varkens, wagens en karre”, met een schade van 6125 gulden.269 

Bestuurlijk volgde een onrustige periode voor Wijk aan Zee in het begin van de negentiende eeuw. In 

1811 werden Wijk aan Zee en het nabijgelegen Wijk aan Duin samengevoegd bij de gemeente 

Beverwijk.  Deze nieuwste situatie hield echter niet lang stand. In 1817 werd deze gemeente alweer 

veranderd en gingen Wijk aan Zee en Wijk aan Duin samen een aparte gemeente vormen, namelijk de 

gemeente Wijk aan Zee en Duin (figuur 5.4).270  De gemeente Wijk aan Zee en Duin was een relatief 

grote gemeente (1384 ha) in verhouding tot Beverwijk (499 ha). In 1936 werden de gemeenten 

Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin weer samengevoegd. Dit had te maken met het feit dat Wijk aan 

Duin en Beverwijk feitelijk aan elkaar gegroeid waren.271 

 

Figuur 5.46. Kadastrale kaart van 1932, met daarop onder andere Wijk aan Zee (sectie A) en Wijk aan Duin (sectie B). (Bron: 
Noord-Hollands Archief, Collectie Kadastrale Kaarten, inv.nr. NL-HlmNHA_491_1773).    

In tegenstelling tot de grote ellende die in Wijk aan Zee te zien was in de negentiende eeuw was het 

nabijgelegen dorp Wijk aan Duin juist in opkomst. Dit dorp leefde namelijk van land- en tuinbouw waar 

                                                           
268 Lindeman 1990, p. 38. 
269 Lindeman 1990, p. 10. 
270 MCV, 2013; Noord-Hollands Archief toegangnr, 3000, inv.nr. 39964; Lindeman 1990, p. 7.  
271 Lindeman 1990. P. 7.  
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veel winst gemaakt kon worden door de hoge prijzen.272 In de bevolkingsgetallen is te zien dat Wijk 

aan Duin Wijk aan Zee snel inhaalde in die tijd (tabel 5.3).273 In Wijk aan Zee is echter ook een 

economische omslag te zien in de negentiende eeuw. De visserij, die het al tijden zwaar had, kwam 

officieel tot een einde. Daar stond tegenover dat in het toerisme op gang kwam. Dit zorgde ervoor dat 

Wijk aan zee langzaamaan weer een beetje tot opbloei kwam gedurende de negentiende eeuw en ook 

weer een beetje groeide qua aantal inwoners.274 

Tabel 5.3. Inwoners en aantal huizen van Wijk aan Zee en later van Wijk aan Zee en Wijk aan Duin en Beverwijk 
samen. (Bron: Van der Woude 1972; Bron: Lindeman 1990, p. 39, NHA toegangsnr. 2419, inv.nr 1; MCV 2013).  

Jaartal Inwoners 
Wijk aan 
Zee 

Inwoners Wijk 
aan Duin 

Inwoners Wijk 
aan Zee Wijk 
aan Duin en 
Beverwijk 

Aantal huizen Wijk aan Zee 

1795 327 168  107 

1809 235 182  60 

1811 231    

1812   2174  

1815   2069  

1840   2886  

1849 300 450   

1869   4291  

1870  1153   

1889 630 1237   

1899   7556  

1900  2227   

1930  5877   

1932  6665   

2013 2200    

 

Van vissersdorp tot badplaats  
De traditionele visserij was een eindige zaak voor Wijk aan Zee. De laatste visser stopte in 1833 en de 

laatste vissersboot werd in 1861 verkocht, toen hij al jaren niet meer gebruikt werd voor de officiële 

visserij.275 In de negentiende eeuw werd het toerisme juist steeds belangrijker. In 1839 arriveren de 

eerste badgasten.276 Dit waren voornamelijk mensen uit de directe omgeving, veelal van nabijgelegen 

buitenplaatsen. Het toerisme kwam echter maar langzaam op gang en pas eind negentiende eeuw was 

er echt een impuls met het plan voor een groot badhotel in 1880.277 De komst van dit badhotel had 

een enorme impact op het uiterlijk van het dorp dat ingrijpend veranderde in die periode. Voor de 

bouw van het badhotel werd een deel van het historische dorp afgebroken.278  

                                                           
272 Lindeman 19990, p. 11.  
273 Lindeman 1990, p. 12 – 39.  
274 Van der Woude 1972, bijlage 2. 
275 Lindeman 1990, p. 37. 
276 Lindeman 1990, p. 13-15. 
277 Lindeman 1990, p. 13-15. 
278 Lindeman 1990, p. 13-15. 
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Figuur 5.5. Toeristen op het strand bij Wijk aan Zee. Eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw kende Wijk aan Zee 
een bloeiperiode met het badtoerime (Bron: Noord – Hollands Archief, collectie Braakman, inv. nr. NL-HlmNHA_55016010).  

Voor de toeristen werden allerlei 

voorzieningen getroffen. Zeker de 

bereikbaarheid van het dorp vanuit het 

achterland, maar ook de bereikbaarheid van 

het strand vanuit het dorp werden enorm 

verbeterd. Voor de badgasten werd een 

nieuwe doorgang naar het strand gegraven.  

Totdat deze ingang er kwam, was de enige 

toegang tot het strand nog steeds via de 

oude Relweg. De verbindingsweg tussen 

Beverwijk en Wijk aan Zee was in 1845 

enigszins verhard met puin en schelpen. In 

1882 werd er een tram aangelegd. In de 

periode tussen 1882 en 1892 was dit een 

stoomtram en vanaf 1892 werd het een paardentram. De verbetering van de verbinding tussen Wijk 

aan Zee en Beverwijk zorgde echter ook voor een impuls in de schelpenvisserij. De schelpen konden 

namelijk in Wijk aan Zee bij de remise van de Relweg opgeladen worde en naar Beverwijk gebracht 

worden. In 1889 waren er 16 schelpenvissers in Wijk aan Zee.279 

                                                           
279 Lindeman 1990, p. 15.  

Figuur 5.6. De paardentram in 1900. De tram in 1892 in gebruik 
genomen tussen Beverwijk en Wijk aan Zee die voor een betere 
verbinding moest zorgen voor de badgasten. (Bron: Noord-Hollands 
Archief, collectie Gemeente Velsen – Foto’s, foto nr. KNA001008761).  
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Wijk aan Zee in de twintigste eeuw  
Het toerisme had een bloeiperiode in de late negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste 

eeuw.  Het werd echter abrupt onderbroken door de komst van de Tweede Wereldoorlog, toen 

praktisch het hele dorp werd geëvacueerd. Er werden in de omgeving vele bunkers en andere 

oorlogsbouwwerken gebouwd (figuur 7). Wijk aan Zee was namelijk onderdeel van ‘Festung IJmuiden’ 

die één van de grote vestingwerken van de Atlantikwall vormde. Het dorp werd dus sterk beïnvloed 

door de oorlog en alle bewoners werden geëvacueerd. Er werden echter niet veel huizen afgebroken 

voor de verdedigingswerken van de Duitsers.280 Direct na de oorlog was er niet genoeg bewaking om 

alle terreinen die tijdens de oorlog door de Duitsers waren ingenomen te bewaken. Daarom werd 

vrijwel direct na de bevrijding het gebied van Wijk aan Zee ten westen van de tankgracht (weer) 

verboden terrein. Dit ging over de terreinen tussen Wijk aan Zee en IJmuiden, het landgoed 

‘Tussenwijk’ en het provinciale duinterrein ten noorden van Wijk aan Zee.281  

                                                           
280 Mondelinge mededeling Hans Albers, bij rondwandeling Wijk aan Zee op 26-7-2017 
281 Noord-Hollands Archief, toegangsnr. 2419, inv. nr. 1  

Figuur 5.7. Schelpenvisser op het strand bij Wijk aan Zee in 1903. (Bron: Noord-Hollands Archief, collectie Gemeente Velsen 
– Foto’s, foto nr. KNA001012060).  

 

Figuur 5.8. Bunkers in het duingebied. In de omgeving van de monding van het Noordzeekanaal werd een enorm 
verdedigingswerk aangelegd door de Duitsers: ‘Festung IJmuiden’ als onderdeel van de Atlantikwall. (Bron: website geocaching 
Festung IJmuiden).  
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Na de oorlog keerde het toerisme weer 

terug maar een grote verandering vond 

plaats in de jaren ’60 van de vorige eeuw.  

Ten zuiden van Wijk aan Zee lag het terrein 

van de Hoogovens. Deze waren vanaf 1918 

gebouwd en in de jaren ’20 in gebruik 

genomen.282 In de jaren ’60 vond een 

enorme uitbreiding plaats van deze 

Hoogovens. Hierdoor werd Wijk aan Zee 

steeds verder omsingeld door industrie. De 

toeristen die langere periode in het dorp 

verbleven, verdwenen vrijwel helemaal. Er 

kwamen wel dagjesmensen. 283 

 

5.3 Landschap en landgebruik van de duinen tot en met de achttiende eeuw  

 
Landschap en landgebruik tot en met de achttiende eeuw  
In de middeleeuwen bestond het duingebied uit ‘grafelijke wildernisse’.284 Deze grafelijkheidduinen 

werden beheerd door duinmeiers en het algemeen toezicht werd gehouden door de houtvester van 

Holland en West-Friesland.285 De duinen waren voor de adel voornamelijk voor de jacht belangrijk.286  

De bewoners van het zeedorp Wijk aan Zee waren voornamelijk op de visserij gericht.287 Er waren 

verschillende vormen van landgebruik verbonden aan de visserij. Er moesten bijvoorbeeld netten 

gedroogd en gerepareerd worden. Ook waren er paarden nodig om de vissersboten het strand op te 

trekken. In de omgeving van het dorp werd eveneens ten behoeve van de visserij een vuurbaak 

aangelegd die diende als oriëntatiepunt voor de vissers op zee. De fundamenten hiervan zijn nu nog 

steeds te zien in het duingebied.288 

                                                           
282 Baeten 2007; Website Hoogovens museum 
283 Mondelinge mededeling Hans Albers, bij rondwandeling Wijk aan Zee op 26-7-2017. 
284 Boerboom 1957, p. 6.  
285 Lindeman 1990. P. 17.  
286 Jelles 1968, p. 31.  
287 Scholtens 1968, p. 167. 
288 Mondelinge mededeling Hans Albers, bij rondwandeling Wijk aan Zee op 26-7-2017 

Figuur 5.9. Vanaf de jaren ’20 van de vorige eeuw werden de 
Hoogovens in gebruik genomen. In de tweede helft van de twintigste 
eeuw volgden enorme uitbreidingen van het bedrijventerrein. De 
komst en de uitbreidingen van het Hoogoventerrein hadden een 
ingrijpende invloed op het duingebied rond Wijk aan Zee.  (Bron: 
website hoogovensmuseum).  
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Figuur 5.10. Strand bij Wijk aan Zee, schilderij van Cornelis Beelt uit 1670. (Bron: Duinenenmensen.nl). 

Vooral op het strand was veel bedrijvigheid vanwege de visserij (figuur 5.20). Het schilderij van Beelt 

uit 1670 geeft een aantal details over het landgebruik in de omgeving van Wijk aan Zee dat verbonden 

was met de visserij in de zeventiende eeuw. Op het duin dichtbij het strand is een stenen toren te zien, 

die diende als vuurboet (kleine gemetselde toren met daarop vuur ter oriëntatie voor de vissers op 

zee).289 Op het strand wordt vis afgeslagen. Deze werd lopend naar Beverwijk gebracht waar het 

vervolgens per schip naar Haarlem en Amsterdam gebracht werd. Op het strand zijn bommen 

(platbodemschuiten) zichtbaar. Verder is de Relweg zichtbaar, deze lag langs de Rel die hier afwaterde 

op het strand. Dit was de enige natuurlijk doorgang naar het strand.290 

De landbouw en veeteelt waren in de zeventiende eeuw kleinschalig en vermoedelijk voornamelijk 

voor eigen gebruik.291 In de omgeving van het dorp liepen allerlei dieren, zoals geiten, varkens en 

koeien.292 De mest van de dieren werd op kleine akkertjes gebruikt. Vanaf het eind van de achttiende 

eeuw werd de aardappel steeds belangrijker.293 De productie van groente voor eigen gebruik gebeurde 

op kleine dorpsakkertjes.294 In het verleden werden de duinen rond het dorp gebruikt om afval te 

storten. In de huidige dorpsduinen is nu nog afval te vinden uit het verleden. Bijvoorbeeld zijn hier nog 

botten van potvissen te vinden.295  

                                                           
289 http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/vuurbaak.pdf 
290 Roos 2014 & Lindeman 2008, samengesteld artikel  

    op duinenenmensen.nl.  
291 Lindeman 1990, p.38. 
292 Mondelinge mededeling Rienk Slings, zomer 2016.  
293 Lindeman 1990, p. 29.  
294 Lindeman 1990, p.38.  
295 Albers 2017, mondeling commentaar. 

http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/vuurbaak.pdf
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Er zijn weinig afbeeldingen die informatie geven over het duinlandschap of landgebruik van Wijk aan 

Zee tot en met de achttiende eeuw. Een uitzondering vormt de afbeelding ‘landschap bij Wijk aan Zee’ 

van Jacob Cats uit 1786. Hierop zijn koeien en schapen te zien die los lijken te lopen. Bovendien is een 

herdershond zichtbaar en zitten er een paar mensen (vermoedelijk ten minste één herder). Opvallend 

aan de afbeelding is dat het landschap vol grote bomen staat. Er is geen open duinlandschap zichtbaar. 

Ook staat er een huis aan de linkerkant. Het zou kunnen dat de bomen vooral in de omgeving van het 

huis staan (als een soort beschutting) maar de afbeelding geeft de indruk dat het hele gebied boomrijk 

is (figuur 5.11).  

 

  

 

 

 

 

 

5.4 Landschap en landgebruik van de duinen in de negentiende en twintigste eeuw  

 
Duinlandjes in de negentiende eeuw 
Begin negentiende eeuw was de visserij niet meer de belangrijkste beroepssector in het dorp. Er waren 

meer mensen met een beroep in de landbouwsector dan in de visserij.296 Hoewel de professionele 

landbouwgronden waarschijnlijk meer in de omgeving van Wijk aan Duin lagen, is in de negentiende 

eeuw ook een toename in de duinlandjes in het duingebied in de omgeving van het dorp zichtbaar.  

Van de omgeving van Wijk aan Zee zijn vanaf de negentiende eeuw diverse kaarten en vanaf de 

twintigste eeuw ook luchtfoto’s beschikbaar (tabel 5.4). Het duingebied rondom het dorp staat op de 

Bonnebladen op drie verschillende bladen weergegeven, namelijk een zuidwestelijk, een zuidoostelijk 

en een noordelijk deel, waarbij het grootste gedeelte van het gebied op het zuidoostelijke blad staat.  

 
 
 
 
 

                                                           
296 Lindeman 1990; van der Woude 1972.  

Figuur 5.11.  Landschap bij Wijk aan Zee uit 
1786 van Jacob Cats. Op deze afbeelding 
zijn koeien en schapen en een herder met 
een hond zichtbaar. Opvallend zijn ook de 
grote bomen die zichtbaar zijn. (Bron: RKD 
https://rkd.nl/explore/images/40541) 

 

https://rkd.nl/explore/images/40541
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Tabel 5.4. Verzameling van topografische kaarten en luchtfoto’s van de omgeving Wijk aan Zee uit de 
negentiende-, twintigste-, en eenentwintigste eeuw, beschikbaar als GIS-bestand.  
 

Jaartal Kaart 

1850  Topografisch- Militaire Kaart en de ingekleurde versie 
daarvan: de Nettekening  

1850 Nettekening (ingekleurde versie van de Topografisch-
Militaire Kaart 

1877 Zuidoostelijk deel 

1878 Zuidwestelijk deel 

1879 Bonnekaart noordelijk deel 

1892 Bonnekaart noordelijk deel 

1894 Bonnekaart zuidoostelijk deel 

1897 Bonnekaart Zuidwestelijk deel 

1900 Bonnekaart noordelijk deel, zuidwestelijk deel 

1904 Bonnekaart zuidoostelijk deel 

1905 Bonnekaart noordelijk deel 

1909 Zuidwestelijk deel 

1910 Bonnekaart noordelijk deel 

1924 Bonnekaart zuidwestelijk deel, zuidoostelijk deel 

1928  Luchtfoto 

1957 Luchtfoto 

2016 Luchtfoto  

 

Voor Wijk aan Zee zijn Bonnebladen aanwezig uit de periode 1877 tot en met 1924. Hoewel sommige 

duinlandjes duidelijker op de ene kaart staan dan op de ander, geld voor het gebied van Wijk aan Zee 

dat de Bonnebladen uit de verschillende jaartallen nauwelijks verschil vertonen. Omdat er van geen 

van de jaartallen het hele studiegebied compleet weer te geven was, is er gekozen om hier gebruik te 

maken van een combinatie uit de jaren 1877, 1878 en 1879. Dit waren de eerste bladen en bovendien 

zat er niet te veel tijdsverschil tussen de diverse bladen.  

Op de nettekening uit 1850 zijn nog nauwelijks duinlandjes zichtbaar op de kaart. In de nabije 

omgeving van het dorp is geen enkel landje zichtbaar. Pas op ongeveer een kilometer afstand van het 

dorp ligt het eerste landje. In het totaal is in die omgeving een drietal landjes aanwezig (figuur 5.12, 

nr. 1). Eén van de ‘landjes’ is heel groot (figuur 5.12). Het is lastig te verklaren waarom er zo weinig 

landjes aanwezig zijn in 1850 en waarom de enige aanwezige landjes op zo een grote afstand van het 

dorp liggen. Mogelijk komt dit doordat kleine landjes niet op de kaart weergeven zijn. Dit is echter niet 

met zekerheid te zeggen.   
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Figuur 5.12. De duinlandjes zoals weergegeven op de nettekening (1850) en de Bonnebladen uit 1877- 1879. In 1850 waren 
er maar drie duinlandjes (1) terwijl dit aantal sterk toenam in de latere periode (2 en 3). Ten oosten van het dorp lag een 
groot akkercomplex (4). (Bron: Bonnebladen: Kenniscentrum Landschap).  

Nog geen dertig jaar later zijn er in ieder geval vele landjes aanwezig in het duingebied. Deze liggen 

onder andere relatief dichtbij het dorp, hoewel zij er niet direct aan grenzen (figuur 5.12, nr. 2). Ze 

liggen zowel aan de noord- als de zuidkant. Opvallend is dat er veel kleine duinlandjes aanwezig zijn. 

Ook opvallend is dat de duinlandjes in noordelijke richting zeer ver doorlopen in het duingebied. Het 

is echter niet met zekerheid te zeggen dat deze landjes ook allemaal vanuit Wijk aan Zee in gebruik 

waren. Het is van de meest noordelijke landjes waarschijnlijker dat zij vanuit het binnenland beheerd 

werden vanuit dorpen zoals Noorddorp (figuur 5.12). Het is echter aan de hand van de kaart niet 

duidelijk te zeggen of dit zo is en als het zo is waar dan de overgang naar beheer vanuit andere dorpen 

ligt.  

De duinlandjes liggen behoorlijk verspreid door het duingebied in het middenduin. Aan de 

binnenduinrand van het duingebied zijn weinig losse duinlandjes te vinden. Dit komt waarschijnlijk 

omdat hier veel grote complexen met veel akkertjes bij elkaar gelokaliseerd zijn. De landjes bij de 

binnenduinrand werden vermoedelijk vanuit de dorpen Noorddorp, Heemskerkerduin en Wijk aan 

Duin bewerkt.  Direct ten oosten van Wijk aan Zee ligt een groot akkercomplex. Dit is vermoedelijk een 

locatie waar boeren uit Wijk aan Zee hun land hadden (figuur 5.12, nr. 4).  
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Duinlandjes in de twintigste eeuw 

Figuur 5.13. Een foto van een duinlandje rond 1900 bij Wijk aan Zee. (Bron: Noord-Hollands Archief, collectie Gemeente 
Beverwijk – Foto’s, inv. nr. NL-HlmNHA_54405862_03).  

Opvallend is dat het aantal duinlandjes begin twintigste eeuw alweer een stuk afgenomen is. In de 

tweede helft van de twintigste eeuw zijn de oude akkertjes grotendeels in onbruik geraakt.297 Aan de 

noordkant van het dorp wordt een enkel akkertje tegenwoordig weer beheerd door terreinbeheerder 

PWN. Dit wordt gedaan vanuit cultuurhistorisch en ecologisch oogpunt (figuur 5.14).298  

                                                           
297 Mail Rienk Slings (oud-medewerker PWN) van 04-08-2017.  
298 Inteview Jan Zijsltra (PWN).  
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Figuur 5.14. Verspreiding van duinlandjes in de twintigste eeuw. De duinlandjes liggen dan veel meer gecentreerd rond het 
dorp dan in de negentiende eeuw. (Bron: luchtfoto achtergrond: ESRI NL).   

Overig duingebruik vanaf de negentiende eeuw tot heden 
Met de komst van de toeristen, werd recreatie steeds belangrijker. Ook werd de bereikbaarheid van 

het dorp verbeterd en werd er een tram aangelegd door het duingebied die naar Beverwijk liep (figuur 

5.15, middelste afbeelding).  Daarnaast werd de bereikbaarheid van het strand naar het dorp verbeterd 

(figuur 5.15 bovensten afbeeldingen). Interessant aan afbeelding 5.15 is ook dat er allerlei akkertjes 

en landjes in de omgeving van het dorp zichtbaar zijn. In de directe omgeving van het dorp leek het 

duin dus aardig ontgonnen te zijn.  

Hoewel het strand een belangrijke trekpleister was voor de toeristen, werd recreatie in het duingebied 

ook steeds belangrijker. Dit is tot de dag van vandaag zo gebleven. Het gebied ten noorden van Wijk 

aan Zee vormt onderdeel van het Noordhollands Duinreservaat. Met een duinkaart is het toegankelijk 
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op wegen en paden.299 De zuidwestkant van het dorp is vrij toegankelijk te betreden en bovendien is 

het er toegestaan met loslopende honden te lopen. Dit gebied is redelijk druk bewandeld, vermoedelijk 

door inwoners van Wijk aan Zee die de hond willen uitlaten.300 

 

Figuur 5.15.  Wijk aan Zee circa 1890, met de invloed van toerisme duidelijk zichtbaar. (Bron: Noord-Hollands Archief, collectie 
Provinciale Atlas – Prenten en Tekeningen, inv.nr.  NL-HlmNHA_359_000254_K).  

Omdat men besefte dat de duinen van belang waren voor de recreatie werd er in de jaren ’30 van de 

vorige eeuw al nagedacht over het behoud van de hoge natuur- en recreatiewaarden. Door de 

gemeenten Velsen, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin en Heemskerk werd een gezamenlijk streekplan 

ontworpen en vastgesteld. Hierin werd al aangegeven dat het duingebied bedreigd werd en wat voor 

maatregelen hiertegen genomen moesten worden. In het streekplan staat geschreven: “Behoud van 

het reeds zo sterk bedreigde natuurschoon in dit duingebied blijkt ook voor deze streek, waarvan een 

groot deel der bevolking zijn middelen van bestaan direct of indirect dankt aan de recreatie, die de 

streek biedt, van groot belang te zijn. Als leidend beginsel worden aanvaard, dat gebouwd wordt naast 

en niet in de schoone natuur.” 301  

Waterwinning  
Gedurende de twintigste eeuw vonden er verschillende grote veranderingen plaats in de omgeving 

van Wijk aan Zee. Ten noorden van het dorp werd een deel van het van het duin gekocht door de 

provincie Noord-Holland voor de waterwinning. Dit gebied was tot dat moment nog steeds in adellijk 

bezit geweest. In de aankoopakte van 1939 werd het terrein Waterleidingweg officieel gekocht van 

                                                           
299 Email Rienk Slings 08-08-2016.  
300 Email Rienk Slings 08-08-2016. 
301 Noord-Hollands Archief, toegangsnr. 3718, inv.nr. 274. 
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Jonkheer Boreel.302 Voor de drinkwaterproductie werd het duingebied ingrijpend veranderd (figuur 

5.16).  

 

Figuur. 5.16. Luchtfoto van het dorp Wijk aan Zee met net ten noorden daarvan het duingebied dat voor de 
drinkwaterproductie in gebruik is. (Bron: Noord-Hollands Archief, collectie gemeente Beverwijk – Foto’s. Inv. Nr. NL-
HlmNHA_54405866).  

Begrazing  
De directe omgeving van Wijk aan Zee werd vroeger begraasd door vee vanuit het dorp (figuur 5.17 en 

5.18). Tegenwoordig wordt bijna het gehele duingebied in de omgeving van Wijk aan Zee begraasd in 

opdracht van de terreinbeherende organisatie PWN. Aan de noordkant is begrazing ingezet ter 

bevordering van de zeedorpenvegetatie.303 Er wordt begraasd met hooglanders volgens het 

‘zeedorpenmodel’. Dit betekent dat er in de winter (september tot maart) een hogere begrazingsdruk 

is dan in de zomer. In de winter hebben de dieren ongeveer zeven hectare per dier. In de zomerperiode 

blijven er enkele dieren over en hebben ze 25 hectare per dier.304 Begrazing volgens het 

zeedorpenmodel betekent niet dat er begraasd wordt op de manier die vroeger gebruikelijk was bij de 

zeedorpen, maar dat er op een manier begraasd wordt die bevorderlijk wordt geacht voor de 

zeedorpenvegetatie.  

 Aan de zuidkant is ook begrazing ingesteld in diverse stukken van het duin. Direct ten zuiden van het 

dorp, bij het duingebied ‘vuurbaakduin’ en bij het gebied vlakbij Tata Steel genaamd ‘Zee van Staal’ 

                                                           
302 Noord-Hollands Archief, toegangsnr. 3710. Inv. nr. 1.  
303 Slings 1994.  
304 Email Rienk Slings 08-08-2016. 
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wordt begraasd met hooglanders. Ook hier wordt volgens het zeedorpenmodel begraasd. Elk dier 

heeft ongeveer 4,5 hectare duin tot zijn beschikking.305 

 

Tweede wereldoorlog 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er veel ingegrepen in het duingebied. Als onderdeel van 

Festung IJmuiden, werd het hele duingebied rond de monding van het Noordzeekanaal volgebouwd 

met bunkers en andere verdedigingswerken. Het landschap veranderde hierdoor ingrijpend (figuur 

5.19). Ook werd er veel in het zand gegraven. Door deze vergravingen is zand van eerdere perioden 

aan het oppervlak gekomen. Dit is onder andere te zien aan de aardewerkscherven die gevonden 

zijn.306 Aan het eind van de oorlog volgde een nieuwe golf van verstoringen. Het gebied werd toen 

intensief gebombardeerd werd door de Royal Air Force (figuur 5.20).  

 

 
 

 

 

                                                           
305 Email Rienk Slings 08-08-2016. 
306 Albers 2017, mondeling commentaar/ eigen waarneming.  

Figuur 5.17. Begrazing met koeien in de dorpsweide van Wijk aan Zee. 
Vervaardigd door Sikpe van der Schaar, vermoedelijk begin twintigste 
eeuw. (Bron: Museum Kennemerland: 
https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/sipke-van-der-schaar/) 

Figuur 5.18. Het dorp Wijk aan Zee met op de voorgrond wat dieren die 
vlakbij de huizen rondscharrelen. Vervaardiger: Sikpe van der Schaar, 
vermoedelijk begin twintigste eeuw. (Bron: 
https://tsjiess.files.wordpress.com/2017/03/img_20170304_153928-
2.jpg) 
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(Links) Figuur 5.19. Duitse kaart van de Festung 
IJmuiden daterend van 16 april 1945. Het origineel ligt 
in het Nationaal Archief in Den Haag. Op de kaart zijn 
de Duitse stellingen aangegeven met bijbehorende 
nummers. (Bron: website bunkerinfo).   

 

 

 

(Onder) Figuur 5.20. Bombardement op Festung 
IJmuiden, door de RAF in 1945. (Bron: website 
geocaching Festung IJmuiden).  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj_hP_zjJHZAhWpJsAKHc-iAnwQjRwIBw&url=https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=4eb42c02-a7f0-4180-91ee-73986d2709fe&psig=AOvVaw1gajouWzgwhi_uecLkY1pa&ust=1518000022491790
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Na de Tweede wereldoorlog 
Na de Tweede Wereldoorlog is vooral aan de zuidkant van het dorp veel gebeurd. In het duingebied 

relatief dichtbij de zee is een grote strook zand gestort bij werk aan het Noordzeekanaal. Dit zand is 

anders dan het duinzand dat er al lag.307 In de twintigste eeuw werd het terrein van de Hoogovens 

steeds verder uitgebreid. Het staal- en later aluminiumbedrijf had zich gevestigd bij IJmuiden ten 

noorden van het Noordzeekanaal en dus in het duingebied ten zuiden van Wijk aan Zee. In de jaren 

’60 van de vorige eeuw breidde het bedrijfsterrein zich steeds verder uit. Hierdoor werd steeds meer 

duinterrein in de omgeving van Wijk aan Zee onderdeel van het bedrijf.308  

Om het dorp Wijk aan Zee wat te schermen van de 

Hoogovens (nu Tata Steel) werden de duinen aan de 

zuidkant van het dorp kunstmatig opgehoogd. Deze 

ophoging werd gedaan met veel puin dat nu nog steeds 

goed te zien is (figuur 21).309 In het huidige gebied van 

Zee van Staal (ten zuiden van het dorp) lag vroeger een 

camping. Deze camping is echter verdwenen doordat 

Wijk aan Zee steeds minder populair werd als badplaats. 

Dit had waarschijnlijk te maken met de steeds verdere 

uitbreidingen van de toenmalige hoogovens. Het dorp is 

steeds verder omsloten geraakt met als gevolg dat het 

minder vaste badgasten aantrok. 310 

 

 

  

                                                           
307 Albers 2017, mondeling commentaar.  
308 Noord-Hollands Archief, krantenviewer: IJmuider Courant 20 september 1960; Noord-Hollands Archief, 

toegangsnr. 3710, inv.nr. 1. 
309 Albers 2017, mondeling commentaar/ eigen waarnemning.  
310 Albers 2017, mondeling commentaar.  

Figuur 5.21. Aan de zuidkant van Wijk aan Zee werd zand gestort 
afkomstig van het Noordzeekanaal. Ook werden de duinen 
kunstmatig opgehoogd om het dorp af te schermen van de 
Hoogovens (2). Bron: mondeling commentaar H. Albers op 27-06-
2017).  

Figuur 5.22. Camping aan de zuidkant van Wijk aan Zee die steeds meer 

omringd werd door het terrein van de Hoogovens. (Bron: Rijksmuseum)  
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5.5 De zeedorpenvegetatie rond Wijk aan Zee: historische en actuele gegevens  

 

In onderstaande paragraaf is de zeedorpenvegetatie van Wijk aan Zee verder uitgelicht. Hierbij is ten 

eerste gekeken welke vegetatie kenmerkend is voor het zeedorpenlandschap in het algemeen en 

vervolgens is van deze soorten gekeken welke ook voorkomen in de invloedssfeer van Wijk aan Zee. 

De methode die hiervoor gebruikt is, is dezelfde als in paragraaf 4.5. Van alle soorten die voorkomen 

bij Wijk aan Zee is vervolgens op dezelfde wijze als in paragraaf 4.5 bepaald welke vermoedelijk 

gebonden zijn aan historische akkertjes, aan duinpaden en -wegen en aan begrazing.  

Ruimtelijke verbondenheid met het zeedorp Wijk aan Zee  
De volgende kenmerkende soorten van het 

zeedorpenlandschap komen voor binnen de invloedssfeer 

van Wijk aan Zee: Allium vineale, Anacamptis pyramidalis, 

Anisantha tectorum, Anthyllis vulneraria, Eryngium 

maritimum, Hieracium umbellatum, Milium vernale, 

Orobanche caryophyllacea, Orobanche picridis, Orobanche 

purpurea, Picris hieracioides, Pimpinella saxifraga, 

Rhinanthus angustifolius, Rhinanthus minor, Sedum album, 

Silene conica, Silene nutans, Silene otites en Trifolium 

arvense (figuur 5.24).  

 
 
 
  

Figuur 22. Veranderingen in landgebruik in de twintigste eeuw ten noorden en ten zuiden van Wijk aan Zee. 
Links het landschap in 1928 en rechts het landschap in 2016. (Bron: (L) PWN, (R) ESRI Nederland).  

Figuur 5.23. Invloedsfeer rond Wijk aan Zee. (Bron: 
achtergrondkaart: ESRI NL).  
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Figuur 5.24. Verspreiding van zeedorpensoorten rond het dorp Wijk aan Zee. 
(Bron: achtergrondkaart: ESRI NL).  
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5.6 Synthese: het verband tussen het historisch landgebruik en de huidige 

zeedorpenvegetatie in de duinen rond Egmond aan Zee 

 

In onderstaande paragraaf zal een antwoord gezocht worden op de vraag wat het ruimtelijk verband 

is tussen het historische landgebruik rond Wijk aan Zee en de huidige vegetatie. Net als bij Egmond 

aan Zee zijn enkele specifieke vormen van landgebruik onderzocht. De daarbij gestelde vragen zijn:  

- Wat is het ruimtelijk verband tussen de historische en huidige duinlandjes en de huidige 

zeedorpenvegetatie? 

- Wat is het ruimtelijke verband tussen de historische en huidige wegen en paden en de huidige 

zeedorpenvegetatie?  

- Wat lijkt de invloed van begrazing te zijn op de zeedorpenvegetatie?  

De landgebruikersvormen zijn geanalyseerd aan de hand van het materiaal uit paragraaf 5.4. De 

historische kaarten die daarbij gebruikt zijn, zijn de volgende:  

- De Nettekening uit 1850; 

- De Bonnebladen uit 1877-1879; 

- De luchtfoto uit 1928; 

- De luchtfoto uit 1957; 

- De luchtfoto uit 2016.  

Deze kaarten zijn gebruikt om de relatie tussen de duinlandjes en de wegen en paden patronen en de 

huidige vegetatie te onderzoeken. De ruimtelijke relatie tussen vegetatie en begrazing is alleen aan de 

hand van actuele gegevens onderzocht.  

Ruimtelijk verband tussen historische en huidige duinlandjes en de huidige zeedorpenvegetatie 
Zeedorpensoorten die voorkomen in de omgeving van Wijk aan Zee en die qua groeiplaatsen mogelijk 

verbonden zijn aan de (historische) akkertjes zijn de volgende: Allium vineale, Anisantha tectorum, 

Anthyllis vulneraria, Eryngium maritimum, Hieracium umbellatum, Milium vernale, Orobanche picridis, 

Orobanche purpurea, Rhinanthus angustifolius, Sedum album, Silene conica en Trifolium arvense. 

Eind negentiende eeuw (Bonnebladen 1877-1879) was het gebied met duinlandjes rond Wijk aan Zee 

het grootst. Vooral in noordelijke richting strekte de duinlandjes zich ver uit. De huidige vegetatie lijkt 

echter geen hele sterke binding te hebben met de verspreidingspatronen uit de negentiende eeuw 

(figuur 5.25). De zeedorpenvegetatie clustert zich voornamelijk in de directe omgeving van het dorp 

zelf (figuur 5.25 nr. 1 en 2). In deze omgeving liggen ook wel duinlandjes en zeker aan de noordkant 

liggen de soorten ook wel in de omgeving van de historische akkertjes. Aan de zuidkant is dit patroon 

echter helemaal niet zo duidelijk. Hier liggen de akkertjes wat verder van het dorp (figuur 5.25 nr. 6) 

terwijl de zeedorpensoorten voornamelijk direct bij het dorp liggen (figuur 5.25, nr.2). Verder weg van 

het dorp aan de noordkant lagen ook de enige landjes die op de kaart van 1850 staan. In de omgeving 

van deze landjes is ook een grotere dichtheid zeedorpensoorten te vinden (figuur 5.25, nr. 3). Het 

ruimtelijk verband is echter niet heel sterk en de soorten komen vooral dicht bij de zeereep voor terwijl 

de duinlandjes zich uitstrekten door het hele duingebied. Bij de binnenduinrand, waar veel 

akkercomplexen liggen, zijn ook enkele waarnemingen van zeedorpensoorten aanwezig (figuur 5.25, 

nr. 4). In het midden van het duingebied komen geen zeedorpensoorten voor. In deze omgeving zijn 
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ook relatief weinig akkertjes te vinden (figuur 5.25, nr. 5). Opvallend bij de verspreiding van de 

vegetatie is dat deze vooral in de directe omgeving van het dorp ligt. Verder weg zijn veel minder 

zeedorpensoorten te vinden. Aangezien er in die omgeving wel veel duinlandjes te vinden waren in de 

negentiende eeuw, lijkt de huidige vegetatie niet sterk te binden aan de locaties van negentiende-

eeuwse duinlandjes (figuur 5.25).  

 

 

Figuur 5.25.  Ruimtelijke relatie tussen de verspreiding van de akkersoorten in de omgeving van Wijk aan Zee en de 
akkerpatronen in 1850 en 1987-1989 met als achtergrond de Bonnebladen uit 1877-1879. De soorten lijken sterk gecentreerd 
rond het dorp waar veel akkertjes zijn (1) maar ook iets verder van de akkertjes af (2 en 6). Verder van het dorp zijn wat 
zeedorpensoorten te vinden in de buurt van de duinlandjes (3) en ook aan de binnenduinrand (4). Midden in het duingebied 
is de zeedorpenvegetatie afwezig (5). (Bron: Bonnebladen: Kenniscentrum Landschap).  
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Wanneer gekeken wordt naar de locaties van de landjes uit de negentiende eeuw in het huidige 

landschap, zijn er diverse verklaringen te vinden voor het beperkte verband tussen de vegetatie en de 

historische landjes (figuur 5.26). Op de locatie waar ook in 1850 landjes aanwezig waren is nu een groot 

deel voor de drinkwaterproductie in gebruik. In dit gebied is waarschijnlijk niks van het historische 

landschap bewaard gebleven (figuur 5.26, nr. 1). Ten noorden van het dorp zijn ook grote delen van 

het duinlandschap beplant met bos (figuur 5.26, nr. 2). Vermoedelijk is bij de overgang naar bos, de 

bodem ook in grote mate verstoord. Bovendien zijn de groeiomstandigheden in een bos voor vele 

akkersoorten zo ongunstig dat de soorten hier helemaal niet kunnen overleven. Aan de zuidkant van 

het dorp liggen de historische akkertjes bij de grens van het huidige Tata Steel terrein, waardoor ook 

hier ingrijpende verstoringen hebben plaatsgevonden (figuur 5.26, nr. 3).  

De ingrijpende veranderingen in het duingebied in de twintigste eeuw verklaren aan de ene kant dat 

de vegetatie voornamelijk in de directe omgeving van het dorp staat, en geen sterke ruimtelijke 

binding vormt met de negentiende-eeuwse duinlandjes die verder van het dorp lagen. Tegelijkertijd 

verklaart het ook waarom de twintigste-eeuwse landjes niet zo ver verspreid door het duingebied 

lagen.  

De duinlandjes in 1928, 1957 en 2016 lagen allemaal veel dichterbij het dorp (figuur 5.27). In 2016 zijn 

er nog maar een paar akkertjes ten noorden van het dorp aawezig. De vegetatie is vooral direct ten 

noorden van het dorp gecentreerd in de omgeving waar zowel in het verleden als in het heden 

duinlandjes aanwezig waren en zijn (figuur 5.27, nr. 4). Ook in de directe omgeving van het dorp waar 

alleen in het verleden duinlandjes waren, komt relatief veel zeedorpenvegetatie voor (figuur 5.27, nr. 

1) terwijl wat verder van het dorp waar de meeste duinlandjes in 2016 liggen, weinig 

zeedorpensoorten voorkomen (figuur 5.27, nr. 2). Direct aan de zuidkant van het dorp, komen relatief 

veel soorten van het zeedorpenlandschap voor. Deze zijn niet te verklaren aan de hand van de 

duinlandjespatronen (figuur 5.27 nr. 5). Het duingebied aan de zuidkant is ook ingrijpend veranderd. 

Sommige landjes zijn zelfs volleldig onder de industrie verdwenen (figuur 5.27, nr.7).  

De (historische) duinlandjespatronen en de vegetatiepatronen rond Wijk aan Zee laten zien dat er 

zeker enige binding is tussen de landjes en de vegetatie maar dat door vele ingrijpende veranderingen 

in het landschap de ruimtelijke verbanden niet heel sterk zijn. Bovendien komen, vooral aan de 

zuidkant, zeedorpensoorten voor op locaties die eigenlijk niet te verklaren zijn aan de hand van de 

duinlandjespatronen.  

 



109 
 

   

Figuur 5.26. De locaties van de negentiende-eeuwse duinlandjes 
weergegeven in het huidige landschap. Opvallend is dat het landschap op 
een aantal plekken ingrijpend veranderd is. Een deel is in gebruik 
genomen voor de drinkwaterproductie (1) en er zijn in grote delen van 
het duingebied bossen aangeplant (2). Aan de zuidkant ligt het terrein van 
Tata Steel inmiddels dichtbij het dorp (3). (Bron: luchtfoto: ESRI NL). 

Figuur 5.27. Ruimtelijke relatie tussen de verspreiding van de 
akkersoorten in het zeedorpenlandschap rond Wijk aan Zee en de 
duinlandjes in de twintigste eeuw. De vegetatie ligt het meest 
gecentreerd in de omgeving van het dorp waar veel historische en 
akkertjes aanwezig zijn (1 en 4). Verder van het dorp is minder vegetatie 
te vinden als gevolg van verstoringen (3, 6 en 7). Op sommige plekken 
vinden we nauwelijks vegetatie (2) of juist wel vegetatie (5) waarbij deze 
patronen niet te verklaren zijn aan de hand van de historische 
duinlandjespatronen. (Bron: luchtfoto: ESRI NL).  
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Historische paden en wegen  
Soorten van wegen en paden die voorkomen bij Wijk aan Zee zijn: Anacamptis pyramidalis, Anthyllis 

vulneraria, Hieracium umbellatum, Milium vernale, Orobanche caryophyllacea, Orobanche picridis, 

Orobanche purpurea, Picris hieracioides, Pimpinella saxifraga, Rhinanthus angustifolius, Rhinanthus 

minor, Sedum album, Silene conica, Silene otites en Trifolium arvense (Bijlage 1).  

De relatie tussen de historische paden en wegen en de huidige vegetatie is eigenlijk alleen voor de 

twintigste eeuw te analyseren aangezien de duinpaden nauwelijks weergegeven zijn op de kaarten van 

1850 en 1887-1879 (bijlage 3). De paden en wegen die op de luchtfoto’s van 1928, 1957 en 2016 staan 

lijken een sterke binding te hebben met de vegetatie. Bijna alle vegetatie staat in de buurt van wegen 

en paden die op de luchtfoto van 1928 weergegeven staan (figuur 5.28A). Ze staan vooral veel langs 

paden die naar de duinlandjes lopen. Hoewel er aan de hand van de luchtfoto van 1928 nog wat 

zeedorpensoorten willekeurig in het duingebied lijken te liggen, blijken deze aan de hand van de 

luchtfoto van 1957 toch vrijwel altijd langs paden te liggen (figuur 5.28B). De wegen- en 

padenpatronen zijn in 2016 vrijwel hetzelfde als in 1957. Alleen net ten noorden van de bebouwing 

zijn de duinlandjes en bijbehorende paden en wegen verdwenen (figuur 5.28C). De vegetatie is dus 

niet alleen gebonden aan de huidige padenpatronen maar ook aan de historische.  

Ook aan de zuidkant van Wijk aan Zee, lijkt de vegetatie verbonden te zijn met de wegen en paden 

(figuur 5.29). In het gebied direct ten zuiden van het dorp, waar geen duinlandjes liggen, zijn de 

zeedorpensoorten altijd in de nabije omgeving van de duinpaden te vinden. Het gaat vooral om veel 

kleine duinpaden, die vermoedelijk alleen als wandelpad gebruikt worden. Helaas zijn de paden niet 

altijd even duidelijk op de luchtfoto’s maar ze zijn in alle drie de perioden aanwezig (figuur 5.29 A, B 

en C).  

 

 

 

  

Legenda bij figuur 5.28.  
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Figuur 5.28. Ruimtelijk verband tussen de huidige zeedorpenvegetatie en de wegen en paden patronen aan de noordkant van 
Wijk aan Zee uit 1928 (A), 1957 (B) en 2016 (C). De vegetatie lijkt verbonden met de wegen en paden uit alle drie de periode 
waarbij de binding het sterkst is bij luchtfoto van 1957. (Bron: luchtfoto 1928 en 1957: PWN, luchtfoto 2016: ESRI NL).  
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Figuur 5.29. Ruimtelijk verband tussen de huidige zeedorpenvegetatie en de wegen en paden patronen aan de zuidkant 
van Wijk aan Zee uit 1928 (A), 1957 (B) en 2016 (C). Hoewel de padenpatronen niet altijd duidelijk te zijen zien zijn, lijkt de 
vegetatie een sterke binding te hebben met de paden patronen uit alle drie de perioden. (Bron: luchtfoto 1928 en 1957: 
PWN, luchtfoto 2016: ESRI NL).  
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Begrazing 
Van de ‘begrazingssoorten’ komen de volgende soorten voor in de omgeving van Wijk aan Zee: Allium 

vineale, Anacamptis pyramidalis, Anisantha tectorum, Anthyllis vulneraria, Eryngium maritimum, 

Hieracium umbellatum, Milium vernale, Orobanche caryophyllacea, Orobanche picridis, Orobanche 

purpurea, Picris hieracioides, Pimpinella saxifraga, Rhinanthus angustifolius, Rhinanthus minor, Sedum 

album, Silene conica, Silene nutans, Silene otites en Trifolium arvense (figuur 5.24; bijlage 1).  

Aan de noordkant van Wijk aan Zee is vrijwel het hele gebied begrazingsgebied. Het bosgebied aan de 

noordkant vormt de grote uitzondering en verder zijn er een paar kleine hoekjes waar geen begrazing 

voorkomt. Aan de zuidkant is er echter minder begrazing. In het zuidwesten is er alleen dichtbij het 

dorp begrazing. Daarnaast is er nog een klein hoekje met begrazing dichtbij het terrein van Tata Steel.  

Doordat niet het gehele gebied begraasd 

is, vallen er een aantal zaken op met 

betrekking tot de relatie tussen de 

vegetatie en de begrazing. Aan de 

noordkant is er een klein hoekje wat net 

buiten de begrazing valt. Opvallend 

hieraan is dat dit stukje veel minder 

zeedorpenvegetatie bevat dan het stukje 

direct ernaast dat net wel binnen het 

begrazingsgebied valt (figuur 5.30, nr. 1). 

Aan de zuidkant valt op dat ook ongeveer 

alle zeedorpenvegetatie voorkomt in het 

gebied waar begraasd wordt. Het 

zuidelijker gelegen gebied heeft eigenlijk 

zeedorpenvegetatie (figuur 5.30, nr. 2). 

Aan de hand van de begrazingsgegevens 

rond Wijk aan Zee, zou daarom gezegd 

kunnen worden dat de begrazing positief 

gerelateerd is aan de zeedorpenvegetatie. 

Hoe dit komt is niet precies te zeggen. Het 

zou kunnen dat begrazing de 

omstandigheden zo beïnvloedt dat de 

soorten zich er goed kunnen vestigen. Een 

meer waarschijnlijke mogelijkheid is dat de 

begrazing ervoor zorgt dat het duingebied 

niet helemaal dichtgroeit met struiken en 

langzaamaan in een bosterrein verandert 

waardoor de zeedorpenvegetatie 

verdwijnt. 311 

  

                                                           
311 Slings 1994).  

Figuur 5.30. Relatie tussen zeedorpenvegetatie en begrazing. In 
vergelijkbare duingebieden lijkt de vegetatie vooral voor te komen 
binnen de begrazingsgebieden (1 en 2). (Bron: achtergrondkaart: ESRI 
NL, begrazingsgegevens: PWN).   
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5.5 Een detailstudie bij de oude duinlandjes ten noorden van Wijk aan Zee  

 
De duinlandjes vormen één van de kenmerkende landgebruikersvormen van het zeedorpenlandschap. 

Op deze kleine akkertjes werden over het algemeen groenten voor eigen gebruik gekweekt.312 Veel 

van deze akkertjes zijn echter weer in onbruik geraakt. Om te onderzoeken hoe de huidige vegetatie 

beïnvloed is door de oude akkertjes, hebben we in deze studie de locaties van de oude landjes bezocht, 

en gekeken in hoeverre deze locaties verbonden zijn met de kenmerkende vegetatie van het 

zeedorpenlandschap. We hebben dit gedaan aan de hand van een detailstudie ten noorden van Wijk 

aan Zee.  

De historische landjes zelf werden natuurlijk sterk beïnvloed door de mens in de tijd dat zij in gebruik 

waren. Echter, ook de nabije omgeving werd beïnvloed door de aanwezigheid van de akkertjes. Hoewel 

minder intensief, werd ook deze grond veranderd doordat er mensen en dieren liepen, er invloed was 

van mest (morsen tijdens vervoer/ invloed van nabije landje). Daarom hebben wij in ons onderzoek 

zowel de locaties van de oude akkertjes zelf, als de nabije omgeving van de akkertjes (binnen 

invloedssfeer van akkertjes) onderzocht. Ter vergelijking hebben we ook vergelijkbare 

duinlandschappen onderzocht die buiten de invloedssfeer van de voormalige akkertjes liggen.  

 Plaatsbepaling 
Voor dit onderzoek zijn de akkers ten noorden van het dorp Wijk aan Zee in kaart gebracht. Dit is 

gedaan aan de hand van een zo oud mogelijke luchtfoto van het gehele gebied rond Wijk aan Zee. Dit 

was de foto uit 1928. Aan de hand van de luchtfoto zijn alle akkertjes ingetekend met ArcGIS. Hierbij 

zijn alle landjes ingetekend die duidelijk als landbouwgronden te onderscheiden waren. Deze zijn 

vervolgens geprojecteerd op een actuele luchtfoto (uit 2016). Vervolgens zijn referentielocaties 

gekozen, op vergelijkbare locaties op de gradiënt van west naar oost, maar wel buiten de invloedsfeer 

van de duinlandjeslocaties (figuur 5.31 en 5.32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
312 Interview Jan Zijlstra, boswachter PWN.  

Figuur 5.31. De duinlandjes in 1928. (Bron luchtfoto 1928: PWN). 
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Figuur 5.32. Locaties van oude akkertjes met ten noorden daarvan locaties op vergelijkbare plekken ter referentie. (Bron: 
luchtfoto 2016: ESRI NL).  
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Selectie soorten 
De karakteristieke soorten van het zeedorpenlandschap zijn bepaald aan de hand van het artikel van 

Doing over karakteristieke zeedorpensoorten.313 Van de lijst van Doing hebben we voor dit veldwerk 

soorten gekozen die trouw verbonden zijn aan het zeedorpenlandschap. Omdat het veldwerk rond 

eind juli-begin augustus plaatsvond, hebben we alleen soorten gekozen de rond deze tijd nog goed 

herkenbaar zijn in wat voor vorm dan ook (vegetatief/bloeiend/uitgebloeid). Gebaseerd op deze 

kenmerken werden de soorten van tabel 11 geselecteerd.  

Tabel 5.5. Karakteristieke soorten van het zeedorpenlandschap geselecteerd voor het veldwerk, gebaseerd op 

Doing (1994).  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Trouwe soorten (gewicht 4)   

Anacamptis pyramidalis Hondskruid 

Artemisia campestris subsp. maritima Duinaveruit 

Asparagus officinalis subsp. prostratus Liggende asperge 

Orobanche picridis Bitterkruidbremraap 

Orobanche purpurea Blauwe bremraap 

Silene conica Kegelsilene 

Silene otites Oorsilene 

Trouwe soorten binnen het Renodunale district (gewicht 3) 

Anthyllis vulneraria Wondklaver 

Eryngium campestre Kruisdistel 

Eryngium maritimum Blauwe zeedistel 

Sedum album Wit vetkruid 

Trifolium arvense Hazenpootje 

Trouwe soorten binnen Renodunale district met ruimere amplitudo (gewicht 2)  

Allium vineale Kraailook 

Anisantha tectorum Zwenkdravik 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 

Knautia arvensis Beemdkroon 

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel 

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar 

Rhinanthus minor Kleine ratelaar 

Silene nutans Nachtsilene 

 

Veldwerk 
In het veld is vervolgens steeds in het midden van een voormalige akker een plot van 5x5 m uitgezet. 

Binnen dit plot is opgenomen welke soorten van de lijst aanwezig waren en wat hun abundantie was. 

Dit is genoteerd aan de hand van de Braun-Blanquet (DBS) schaal.314 Bij deze methode worden soorten 

op aantal geschat als zij een lagere bedekkingsschaal hebben dan 5% van het plot. Wanneer zij 

                                                           
313 Doing, 1994, ongep. Mscrpt.  
314 Van der Maarel, 1979.  
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hierboven komen, wordt hun aanwezigheid geschat op percentage bedekking van het plot (tabel 5.6). 
315 

Tabel 5.6. Braun-Blanquet schaal gebaseerd op de abundantie en de bedekking. Links zijn de waarden volgens 
de schaal van Braun-Blanquet weergegeven. In het midden is uitgelegd wat deze waarden betekenen en rechts 
is de schaal omgerekend naar een numerieke schaal. (Bron: van der Maarel 1979).  

 
 
Naast een opname binnen het oude akkertje, is ook nog een opname binnen de invloedssfeer van het 

akkertje gemaakt. Hierbij is op 25 meter afstand van het eerste plot nogmaals een plot van 5x5 uitgezet 

en de eerder beschreven methode herhaald. De richting in welke de 25 meter afstand afgelegd werd, 

wisselde steeds, beginnend in noordrichting en indien dit niet mogelijk was in noordoostelijke richting, 

tenzij dit ook niet mogelijk was dan in oostelijke richting etc. Bij een volgende plot werd deze methode 

herhaald waarbij de eerstvolgende richting na de gekozen richting van het vorige plot, als 

uitgangssituatie genomen werd.  

Omdat in praktijk de methode niet altijd uitgevoerd kon worden zoals van tevoren bedacht, is deze 

pragmatisch toegepast. Indien het niet mogelijk was een opname te maken in het oude akkercomplex, 

is er soms voor gekozen dit op of net naast de rand van het oude complex te doen als het daar wel 

goed mogelijk was. Ook is de afstand tussen akker en nabijgelegen akker een enkele keer aangepast 

indien nodig.  

Data-analyse  
De resultaten van de vegetatie-opnamen zijn naderhand verder geanalyseerd. Om te vergelijken hoe 

de verschillende categorieën (akkertjes, nabije omgeving van akkertjes en overige duin) scoorden op 

het gebied van zeedorpensoorten, zijn de resultaten van de vegetatieopnamen omgezet van de Braun-

Blanquet schaal naar een numerieke schaal. Dit is gedaan volgens de manier van tabel 5.6. Omdat de 

soorten ook niet allen gelijk waren in hoe karakteristiek zij zijn voor het zeedorpenlandschap, zijn de 

vegetatiescores ook nog vermenigvuldigd met de gewichtsfactor, zoals deze is toegekend door Doing. 

Vervolgens is voor de drie categorieën berekend wat hun gemiddelde abundantiescore was. 

Vervolgens is ook per soort gekeken hoe deze in de drie verschillende categorieën scoorde.  

 

 

                                                           
315 Van der Maarel 1979.  
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Resultaten 
Veel van de oude akkertjes bleken inmiddels sterk verruigd te zijn. Toch werden er in veel van de 

verruigde akkertjes nog één of meerdere van de geselecteerde zeedorpensoorten gevonden. Echter 

een groot deel van de akkertjes was veranderd in bos. In de bosgebieden was bijna nooit meer een 

zeedorpenvegetatie terug te vinden. Opvallend was dat de akkertjes vaak nog wel duidelijk te 

herkennen waren in het landschap, doordat zij vaak lager lagen en doordat zij nog restanten van 

walletjes eromheen hadden. De plots in de nabije omgeving van de duinlandjes waren over het 

algemeen minder verruigd en hadden ook meer karakteristieke soorten van het zeedorpenlandschap. 

De referentieopnamen waren deels verruigd en deels relatief open grasland. Hier waren in verhouding 

weinig zeedorpensoorten te vinden.  

De resultaten van het veldwerk laten zien dat de plots in de nabije omgeving van de duinlandjes het 

beste scoren op het gebied van zeedorpensoorten. Gemiddeld scoorde deze categorie een abundantie 

van 0,48. De duinlandjes zelf hadden daarna de hoogste zeedorpenscore, met een score van 0,19. De 

referentieplots hadden de laagste score: zij scoorde gemiddeld 0,15 (figuur 5.33). De plots in de 

omgeving van de duinlandjes hadden vermoedelijk de beste zeedorpenvegetatie omdat zij wel de 

invloed van het zeedorpenlandschap hadden, maar niet het nadeel van de sterke verruiging.  

 

Figuur 5.33. Gemiddelde abundantiescores voor de karakteristieke zeedorpensoorten van de drie verschillende 
landschapstypen: de duinlandjes, de nabije omgeving van de duinlandjes en de referentieplots. 

Hoewel de drie landschapstypen verschillen in hun score, hebben zij allen een lage score. Er bleken 

ook een aantal van de vooraf geselecteerde soorten in geen van de plots voor te komen. Doordat deze 

soorten in alle opnamen de score 0 kregen, hebben zij de gemiddelde waarden een stuk lager gemaakt. 

Deze soorten zijn: Duinaveruit, Kegelsilene, Blauwe Zeedistel, Wit vetkruid, Beemdkroon en Kleine 

ratelaar (figuur 5.34). Duinaveruit kent haar noordelijke grens bij het Noordzeekanaal, dus deze soort 

komt vooral op zuidelijkere locaties voor. Blauwe Zeedistel is een soort die vooral in de buurt van de 

zeereep voorkomt. Aangezien onze opnames daar niet echt in de buurt kwamen, zeker de opnamen 

bij de oude akkertjes niet, is deze soort vermoedelijk buiten de opnames gevallen. De andere soorten 

zijn waarschijnlijk per toeval niet in de plots terecht gekomen. Dit heeft vermoedelijk te maken met 

het feit dat de locaties van de plots niet bepaald zijn aan de hand van de vegetatie in het veld, maar 
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volgens een vaste methode. Omdat het duingebied natuurlijk vele malen groter is dan alle plots van 

dit onderzoek bij elkaar, is het goed mogelijk dat er een aantal soorten steeds buiten de boot gevallen 

zijn. Deze soorten waren echter wel aanwezig in het duingebied en hebben we ook waargenomen 

tijdens de wandelingen door het duingebied voor het veldwerk.  

Bij de scores per soort zijn er een aantal scores die afwijken van de gemiddelde patronen. Vooral 

Wondklaver vertoont hierin een opmerkelijk patroon. Deze soort heeft de hoogste score binnen het 

overige duingebied. Dit heeft vooral te maken met één waarneming. Deze lag nog relatief dichtbij de 

historische landjes. Dit geeft aan dat de invloed van de landjes misschien verder doorloopt dan in 

eerste instantie gedacht.  

De meeste soorten vertonen wel het patroon dat je zou verwachten aan de hand van de gemiddelde 

soorten, namelijk de hoogste waarde voor de plots in de nabije omgeving van de akkertjes, de 

middelste waarde voor de akkertjes en de laagste waarde voor de plots in het overige duin (zie figuur 

28).  

 

 

Figuur 5.34. Gemiddelde abundantiescores per plantensoort voor de drie verschillende landschapstypen: de duinlandjes, de 
nabije omgeving van de duinlandjes en de referentieplots. 
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5.6 Conclusie  

 
In de middeleeuwen is het zeedorp Wijk aan Zee uitgegroeid tot een welvarend vissersdorp. Vanaf de 

vijftiende volgde echter achteruitgang als gevolg van politieke onrust. Ook verstuiving zorgde destijds 

voor overlast. De visserij ging met een wat schommelingen steeds verder achteruit na de 

middeleeuwen en verdween helemaal in de negentiende eeuw. In de negentiende eeuw werd 

toerisme daarentegen steeds belangrijker. Dit zorgde weer voor nieuwe inkomsten.  

Het duingebied rond het dorp werd in de middeleeuwen door de dorpelingen waarschijnlijk nauwelijks 

gebruikt. Alleen in de directe omgeving van het dorp vonden kleinschalige vormen van landgebruik 

plaats. Het dorp werd omgeven door gebieden die in bezit van de adel waren. Deze gebruikten het 

voornamelijk voor de jacht. Echter, met de achteruitgang van de visserij, werd het gebruik van de 

duinen en strandwallen steeds belangrijker. In de negentiende eeuw waren er al veel inwoners die 

geld verdienden in de landbouw. Het nabij gelegen dorp Wijk aan Duin, bloeide ook op in de 

negentiende eeuw. Dit dorp was namelijk hoofdzakelijk op de landbouw gericht.  

De duinlandjes in het gebied rond Wijk aan Zee hebben een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. 

Hoewel zij nog nauwelijks op de kaart van 1850 stonden, zien we deze op de kaart uit 1877-1879 in 

een groot deel van het duingebied liggen. Opvallend is echter dat ze in de decennia daarna juist weer 

lijken af te nemen, een aanwijzing dat er duidelijke schommelingen zijn geweest in het gebruik van 

deze landjes. In 1928 lagen de landjes voornamelijk nog in de directe omgeving van het dorp. De 

afname van landjes die verder van het dorp lagen, kan te maken hebben met de aanleg van het 

waterwingebied. Na 1957 verdwenen de landjes eigenlijk helemaal uit het duingebied.  

Wijk aan Zee had het zwaar te verduren in de Tweede Wereldoorlog en werd geheel geëvacueerd. De 

landjes werden in de steek gelaten en zijn mogelijk daarna nooit meer helemaal in ere hersteld. 

Momenteel wordt er nog een enkel duinlandje beheerd door terreinbeheerder PWN. Dit is echter puur 

vanuit cultuurhistorisch en ecologisch belang. Geen enkel landje is nog functioneel voor de 

voedselproductie. Het verdwijnen van de landjes kan voor een groot deel te maken hebben met de 

ingrijpende veranderingen in de omgeving van het dorp Wijk aan Zee in de twintigste eeuw. Naast de 

komst van het drinkwaterterrein, werd er ook veel bos aangelegd, onder andere op oude landjes. Dit 

is waarschijnlijk gedaan omdat het hout lucratiever was dan de opbrengst van die kleine landjes. De 

meest ingrijpende verandering in de omgeving van Wijk aan Zee is echter de komst, en latere 

uitbreidingen, van de Hoogovens (het huidige Tata Steel). Als gevolg hiervan is een deel van het 

duingebied veranderd in bedrijventerrein. Indirect heeft het ook veel invloed gehad op de omgeving. 

Zo zijn de duinen tussen het dorp en de fabriek kunstmatig opgehoogd om het dorp een beetje af te 

schermen. Als gevolg van de uitbreidingen nam ook het toerisme weer af dat begin twintigste eeuw 

nog een bloeiperiode doormaakte.  

Door de ingrijpende veranderingen in het duingebied, is de relatie tussen de vegetatie en de 

duinakkertjes ook niet overal even duidelijk. Hoewel zij op bepaalde plekken nog wel duidelijk te 

vinden is, is het op andere plaatsen fysiek niet meer mogelijk voor de vegetatie om daar te groeien. 

Vooral aan de zuidkant van het dorp is de relatie slechte te vinden, vermoedelijk door de 

werkzaamheden van Tata Steel. Ook de grote verstoringen van het landschap tijdens de Tweede 

Wereldoorlog zouden de link met het verleden uitgewist kunnen hebben. In het gebied ten zuiden van 

het dorp zijn nu nog steeds vele bunkers zichtbaar. De soorten van het zeedorpenlandschap lijken wel 
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verbonden te zijn aan de wegen en paden patronen, wat een relatie met dynamiek van het milieu 

suggereert. Dit geldt echter alleen voor de twintigste eeuw, waarbij het patroon het meest zichtbaar 

is bij de luchtfoto van 1957. Doordat de wegen en paden uit 1957 voor een groot deel overeenkomen 

met de wegen en paden van 2016 is dit mogelijk ook ‘observation bias’. Toch is het patroon ook 

zichtbaar op paden die er nu niet meer zijn, waardoor het niet waarschijnlijk is dat dit patroon volledig 

hierdoor dient te worden verklaard.  

Begrazing lijkt positief gerelateerd te zijn aan de zeedorpenvegetatie rond Wijk aan Zee. Vrijwel alle 

zeedorpensoorten liggen binnen de begrazingsgebieden. Lastig hierbij is dat veel gebieden buiten de 

begrazing bijvoorbeeld uit bos bestaan of bedrijfsterrein van Tata Steel zijn. Toch zijn er wat stukken 

duinterrein buiten de begrazing die verder weinig lijken te verschillen met de begrazingsgebieden en 

hier toch minder zeedorpensoorten terug te vinden. Gebaseerd op de waarnemingen van Wijk aan Zee 

kan dus geconcludeerd worden dat begrazing een positief effect heeft op het behouden van de 

zeedorpenvegetatie. In het totaal kan voor Wijk aan Zee geconcludeerd worden dat zowel (historische) 

duinlandjes, (historische) paden en wegen en begrazing ruimtelijk verbonden zijn met de 

zeedorpenvegetatie. Het patroon is echter niet altijd even duidelijk zichtbaar, vermoedelijk door een 

aantal ingrijpende veranderingen in het duingebied in de twintigste eeuw.  
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Hoofdstuk 6.  

Historische ecologie van het zeedorpenlandschap: vergelijking van de 

detailstudies in Egmond aan Zee en Wijk aan Zee  
 

6.1 Inleiding  

 
In hoofdstuk vier en vijf is gekeken naar de historisch-ecologische ontwikkelingen van de zeedorpen 

en de zeedorpenlandschappen van respectievelijk Egmond aan Zee en Wijk aan Zee. In dit hoofdstuk 

zal worden ingegaan op de verschillen en overeenkomsten in de ontwikkelingen van het landgebruik 

en de vegetatiepatronen tussen beide zeedorpen.  

 

6.2 Landschappelijke en sociaal-historische context  

 
De zeedorpen Egmond aan Zee en Wijk aan Zee zijn beide gevormd als vissersdorpen. Egmond aan Zee 

is aan het eind van de tiende eeuw gevormd. Van het ontstaan van Wijk aan Zee is geen precieze 

periode bekend. Vermoedelijk is het iets later dan Egmond aan Zee gesticht. De beide dorpen zijn 

waarschijnlijk gesticht vanwege de groeiende vraag naar vis. Dit had te maken met verschillende zaken, 

zoals groeiende vraag naar voedsel door mislukte oogsten, maar ook de kerstening.  

In het ontstaan en de ontwikkeling van de dorpen, zijn veel overeenkomsten te vinden. De dorpen zijn 

beide direct aan zee gebouwd. Hierdoor hadden zij direct toegang tot het strand en de zee, maar lagen 

zij verder volledig omgeven door duingebied waar uiterst lastig landbouw te bedrijven was. Bovendien 

was het duingebied in de Middeleeuwen grafelijk domein, dus vrijwel geheel ontoegankelijk voor de 

bewoners van de dorpen. De inwoners van beide dorpen waren daarom volledig op de visserij gericht. 

Dit bepaalt vermoedelijk ook het succes dat beide dorpen kende in de middeleeuwen.  

In beide dorpen volgde na een welvarende periode in de middeleeuwen een periode van tegenslag. 

Vanwege de locatie direct aan zee, hadden de dorpen last van overstromingen, plunderingen en ook 

internationale oorlogen. Ook de visserij had last van die internationale oorlogen. Bovendien hadden 

de beide dorpen last van de toenemende concurrentie in de visserij van vissersplaatsen die een haven 

hadden. Een economisch dieptepunt was aan het begin van de negentiende eeuw. In de negentiende 

eeuw kwam bij beide dorpen het badtoerisme op gang. Deze zorgde weer voor wat herstel van de 

dorpen. 

De economische ontwikkeling van beide dorpen is zeer vergelijkbaar geweest. Toch waren er een 

aantal verschillen tussen beide dorpen. Egmond aan Zee was een veel groter dorp qua aantal inwoners. 

Hoewel de beide dorpen veel tegenslagen hebben gekend, was de oorzaak van de tegenslagen wel 

deels verschillend. Het dorp Egmond aan Zee werd voornamelijk bedreigd door overstromingen, 

waarbij grote delen van het dorp in zee verdwenen zijn. Het dorp Wijk aan Zee had juist meer last van 

politieke onrust en plunderingen. Dit had vermoedelijk te maken met de meer centrale ligging van dit 

dorp, meer in de omgeving van Haarlem.  
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In de zeventiende eeuw was het dorp Egmond aan Zee een populaire plaats voor schilders. Diverse 

leden van de familie Van Ruysdael kwamen er bijvoorbeeld. Het dorp Wijk aan Zee kende deze 

belangstelling van schilders in die periode helemaal niet. Dit verschil in belangstelling had mogelijk te 

maken met de continue dreiging vanuit zee waarmee Egmond aan Zee te maken had. Dit zorgde 

namelijk voor landschappelijk dramatische effecten aan de kust.316 Later werden andere kustplaatsen 

populairder, zoals Bergen. Wijk aan zee is nooit een erg populaire plek geweest bij schilders. Alleen 

aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw was er wat meer 

belangstelling voor het dorp. Dit was waarschijnlijk toeval doordat er was schilders uit de omgeving 

van het dorp kwamen zoals Sipke van der Schaar. 317 

 

6.3 Verschillen en overeenkomsten in historisch landgebruik.  

 
De beide vissersdorpen hebben in de middeleeuwen relatief weinig in het duingebied uitgevoerd. 

Hoewel zij er wel hout sprokkelden, of konijnen stroopten, hadden zij er geen vaste landbouwgrond. 

Pas in de negentiende eeuw is een groei in duinlandjes te zien. Hoewel de ontwikkeling van duinlandjes 

voor de negentiende eeuw lastig te analyseren is vanwege het gebrek aan nauwkeurig kaartmateriaal, 

is het ook waarschijnlijk dat de duinlandjes vooral een negentiende-eeuws concept zijn, met name 

vanwege de introductie van de aardappel. Voor beide dorpen is dit het geval. Bovendien hadden beide 

dorpen last van het afnemende succes van de visserij en het einde ervan in de negentiende eeuw.  

Opvallend is dat het gebied van de duinlandjes rond Egmond aan Zee in het begin van de twintigste 

eeuw (1928) het grootst was.  In Wijk aan Zee was dit juist zo aan het eind van de negentiende eeuw. 

Hier strekte de duinlandjes vooral in noordelijke richting ver uit in het duingebied op de kaarten van 

1877-1879. In 1928 was dit gebied alweer sterk afgenomen. Tijdens de twintigste eeuw werd het 

verschil tussen Egmond aan Zee en Wijk aan Zee steeds groter. Hoewel de duinlandjes aan de zuidkant 

van Egmond verdwenen, bleef aan de noordkant tot de dag van vandaag een groot terrein met vele 

duinlandjes bestaan. In Wijk aan Zee verdwenen de duinlandjes vrijwel volledig. Op de kaart van 1957 

waren het er al niet veel meer en in 2016 bleek er nog een enkel landje aanwezig te zijn dat door 

terreinbeheerder PWN vanuit cultuurhistorisch en ecologisch belang beheerd wordt. Met de inwoners 

van Wijk aan Zee heeft dat niet veel meer te maken.  

 

6.4 Verschillen en overeenkomsten in de relatie tussen vegetatie en historisch 

landgebruik  

 
De zeedorpenvegetatie in de dorpen Egmond aan Zee en Wijk aan Zee is zeer vergelijkbaar. In Egmond 

aan Zee komen 20 karakteristieke zeedorpensoorten voor en in Wijk aan Zee 19. Een groot deel van 

de soorten die rond het ene dorp voorkomen, komen ook in het andere voor. Wijk aan Zee heeft één 

soort die niet bij Egmond aan Zee voorkomt (Anacamptis pyramidalis) en Egmond aan Zee heeft twee 

soorten die niet bij Wijk aan Zee voorkomen (Knautia arvensis en Poa bulbosa). Hoewel de 

                                                           
316 Mondelinge mededeling Boudewijn Bakker 2 januari 2018.  
317 http://museumkennemerland.nl/tentoonstelling-sipke-van-der-schaar/  
 

http://museumkennemerland.nl/tentoonstelling-sipke-van-der-schaar/
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soortenrijkdom ongeveer even groot is, komen er rond Egmond aan Zee wel grotere aantallen 

zeedorpenexemplaren voor. Ook het gebied waarin de zeedorpensoorten te vinden is, is groter dan in 

Wijk aan Zee. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het duingraslandgebied in de omgeving 

van Wijk aan Zee kleiner is, doordat het in het zuiden en het oosten afgegrensd wordt door Tata Steel 

en in het noorden veel bosgebieden heeft en relatief dichtbij het dorp een heel gebied voor de 

drinkwaterproductie in beslag genomen is. Het fysieke oppervlak waar de soorten mogelijkerwijs 

zouden kunnen groeien is kleiner.  

De ruimtelijke relatie tussen de historische landgebruiksvormen en de zeedorpenvegetatie is getest 

aan de hand van de relatie tussen vegetatie en historische akkertjes en de relatie tussen historische 

wegenpatronen en huidige vegetatie. Daarnaast is gekeken naar de relatie tussen de huidige begrazing 

en de huidige vegetatie. In beide dorpen was een ruimtelijk verband zichtbaar tussen de historische 

landjes en de historische wegenpatronen en de huidige vegetatie. Dit patroon was wel duidelijker in 

de omgeving van Egmond aan Zee. Dit heeft vermoedelijk dus te maken met de ingrijpende 

veranderingen in de omgeving van het dorp Wijk aan Zee. Hierdoor is op allerlei plekken de relatie 

tussen de vegetatie en het historische landgebruik verdwenen. Opvallend was wel dat bij Wijk aan Zee 

juist weer een positief verband aanwezig leek tussen de begrazing en de huidige vegetatie. In Egmond 

aan Zee was dit eigenlijk nauwelijks te meten. Dit kwam doordat eigenlijk al het duingebied buiten de 

duinlandjes en de vakantiehuisjes uit begrazingsgebied bestond, waardoor er geen vergelijking te 

maken viel.  

 

6.5 Conclusie 

 
Wanneer de zeedorpen Egmond aan Zee en Wijk aan Zee vergeleken worden op het gebied van de 

historische ontwikkeling, de landgebruiksvormen, de vegetatiekenmerken en de relaties tussen 

historische landgebruik en vegetatie, zijn er opvallend veel overeenkomsten te zien. In grote lijnen in 

de historische ontwikkeling vrijwel identiek. Ook de landgebruiksvormen lijken zich in de omgeving van 

beide zeedorpen zeer vergelijkbaar te ontwikkelen. Enkel in de twintigste eeuw lopen deze 

ontwikkelingen steeds verder uit elkaar. Ook de verbanden tussen historisch landgebruik en huidige 

vegetatie zijn in beide dorpen te vinden, hoewel deze rond Wijk aan Zee, door de twintigste-eeuwse 

ontwikkelingen meer verstoord zijn.  
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Hoofdstuk 7 

Conclusies en aanbevelingen  
 

In dit hoofdstuk zal een antwoord gegeven worden op de hoofdvraag die in hoofdstuk 1 gesteld is. 

Hiervoor zullen de resultaten van de diverse onderzoeksthema’s belicht worden en de daarbij horende 

onderzoeksvragen beantwoord worden.  

 

7.1 Conclusies 

 
Bij het eerste onderzoeksthema is gekeken naar de landschapsgeschiedenis van het 

zeedorpenlandschap in het algemeen. Het zeedorpenlandschap is ontstaan in de directe omgeving van 

zeedorpen in de kalkrijke duinen van de Hollandse kust. De Hollandse kust is in twee fasen gevormd. 

Nadat het Noordzeebekken zich met water had gevuld na de laatste ijstijd, kwam de vorming van de 

Oude duinen opgang. De Oude duinen vormden de basis waarop vanaf ongeveer het jaar duizend de 

Jonge Duinen zich konden vormen. De vorming van de Jonge Duinen was essentieel voor het ontstaan 

van de vissersdorpen direct aan de zee, en daarmee voor het ontstaan van het zeedorpenlandschap. 

Het zeedorpenlandschap is namelijk ontstaan in de directe omgeving van deze dorpen, als gevolg van 

de verschillende vormen van landgebruik vanuit de zeedorpen.  

Het zeedorpenlandschap kenmerkt zich ecologisch gezien vooral door de bijzondere vegetatie. Twee 

vegetatietypen, namelijk het Sileno-Tortuletum ruraliformis en het Anthyllido-Silenetum komen in de 

duinen vrijwel uitsluitend voor in de omgeving van de zeedorpen. De soorten van het 

zeedorpenlandschap zijn over het algemeen soorten van kalkrijke graslanden die verder vooral in Zuid-

Limburg te vinden zijn. Het zeedorpenlandschap wordt daarom ook wel ‘de kalkgraslanden van de 

duinen’ genoemd.  

Egmond aan Zee is een oud vissersdorp met een welvarende periode gedurende de middeleeuwen. 

Na de middeleeuwen ging de visserij steeds verder achteruit en verdween in de negentiende eeuw 

geheel uit het dorp. Het dorp veranderde toen van vissersdorp in badplaats. Landgebruiksvormen zijn 

vooral vanaf de negentiende eeuw goed te achterhalen. Toen volgde een snelle groei van duinlandjes. 

De komst van de aardappel speelde hierbij een belangrijke rol, waarbij de aardappel deels als 

vervanging voor de vis kon functioneren. Recreatie werd ook een belangrijkere vorm van landgebruik. 

In het zeedorpenlandschap rond Egmond aan Zee bleek een duidelijk ruimtelijk verband te vinden 

tussen de historische duinlandjes en de huidige vegetatie. Ook leek de vegetatie verbonden met de 

locaties van (historische) duinpaden. Rond Egmond aan Zee bleek dat landgebruik in het verleden tot 

wel ruim 150 jaar later invloed kan hebben op de vegetatiepatronen.  

Het dorp Wijk aan Zee maakte tot en met de negentiende eeuw een vergelijkbare ontwikkeling door 

als het dorp Egmond aan Zee. Alleen de twintigste eeuw vormt een afwijkend patroon. In de twintigste 

eeuw vonden ingrijpende veranderingen plaats in de omgeving van Wijk aan Zee. Vooral de komst, en 

latere uitbreidingen, van de Hoogovens zijn daarin van grote invloed geweest. Het dorp werd minder 

aantrekkelijk voor toeristen en het duinlandschap veranderde ingrijpend. Ook de invloed van de 



126 
 

drinkwaterproductie ten noorden van het dorp zorgde ervoor dat oorspronkelijk vormen van 

landgebruik verdwenen. Hoewel de vegetatie en de historische landgebruik rond Wijk aan Zee ook 

ruimtelijke verbanden tonen, zijn deze minder sterk aanwezig dan in Egmond aan Zee. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met die ingrijpende veranderingen in de twintigste eeuw.  

De hoofdvraag van deze studie was: Wat is de relatie tussen het historisch landgebruik en de huidige 

vegetatie van het zeedorpenlandschap van Egmond aan Zee en Wijk aan Zee en wat zijn de verschillen 

en overeenkomsten tussen deze twee dorpen? Aan de hand van de resultaten van de detailstudies kan 

geconcludeerd worden dat de huidige vegetatie en het historisch landgebruik ruimtelijk sterk 

verbonden zijn met elkaar. Vooral de historische duinlandjes lijken nog lange tijd van invloed te zijn op 

de huidige vegetatiepatronen. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat zij de meest 

ingrijpende verandering in het duingebied waren, die bovendien op een vaste plaats gelegen waren. 

Op de akkertjes werden bodemeigenschappen en vochthuishouding actief beïnvloed, terwijl 

veranderingen in bodemeigenschappen langs paden en wegen eerder een onbedoeld effect waren, 

die vermoedelijk ook subtieler van aard waren. Begrazing kan ook grote invloed hebben op het 

landschap. Historische ruimtelijke verbanden zijn echter lastiger vast te stellen omdat vee vroeger vaak 

niet op een vaste plek stond, maar zich steeds verplaatste door het landschap. Hoewel de dorpen 

Egmond aan Zee en Wijk aan Zee tot en met de negentiende eeuw vergelijkbare 

ontwikkelingspatronen hadden, zijn er in de twintigste eeuw wat verschillen ontstaan. Het gevolg is 

ook dat de relatie tussen het historische landgebruik en de huidige vegetatie duidelijker te vinden is 

bij Egmond aan Zee dan bij Wijk aan Zee.  

Aan de hand van de resultaten van deze studie kan geconcludeerd worden dat er een duidelijke 

ruimtelijke relatie bestaat tussen het historisch landgebruik en de vegetatie van het 

zeedorpenlandschap van de dorpen Egmond aan Zee en Wijk aan Zee. Dit verband is redelijk sterk, 

omdat zelfs landgebruikersvormen die al ruim honderd jaar verdwenen zijn, nog steeds van invloed 

zijn. Verschillen tussen de dorpen laten echter wel zien dat te ingrijpende veranderingen in het 

landschap de verbinding met het verleden verbreken.  

 

7.2 Aanbevelingen  

 
Voornamelijk door de korte tijdsduur van dit onderzoek zijn sommige zaken niet uitgebreid genoeg 

onderzocht. Daarom zal hieronder uitgelicht worden wat er in de toekomst nog verder uitgewerkt zou 

kunnen worden om dit onderzoek vollediger te maken. Ook wordt er gekeken naar nieuwe 

onderzoeksvragen die aan de hand van de resultaten van dit onderzoek naar boven gekomen zijn.  

In deze studie is enkel naar de huidige vegetatie gekeken. Dit is gedaan omdat historische 

vegetatiegegevens, indien zij al bestaan, niet altijd makkelijk beschikbaar zijn omdat zij in het algemeen 

nog niet gedigitaliseerd zijn. Het vergt vaak veel tijd om deze ongeordende en niet gedigitaliseerde 

informatie uit te zoeken. Die tijd was er in dit onderzoek niet. Het zou echter wel waardevolle 

informatie over de lange termijn ontwikkeling van de vegetatie geven als deze informatie wel aanwezig 

was. Het is bijvoorbeeld aan de hand van deze studie niet duidelijk geworden wáárom we de vegetatie 

vaak nog terugvinden op de locaties van het oude landgebruik. Dit zou te maken kunnen hebben met 

beperkte verspreidingsmogelijkheden of met het feit dat de soorten zeer specifieke eisen hebben ten 

aanzien van bepaalde bodemeigenschappen. Wanneer meer historische gegevens over de vegetatie 



127 
 

gebruikt zouden worden, zou bijvoorbeeld ontdekt kunnen worden of de vegetatie ook tijdens alle 

vormen van historisch landgebruik al aanwezig was, of dat zij een later gevolg is.  

De verbinding tussen historisch landgebruik en de huidige vegetatie is vermoedelijk sterk afhankelijk 

van bodemeigenschappen die door het historisch landgebruik beïnvloed zijn. In deze studie is echter 

helemaal geen systematisch onderzoek naar bodemeigenschappen gedaan. Hoewel grootschalige 

patronen en algemene theorieën hierover wel bekend zijn, zou het interessant zijn om te analyseren 

of verschillen in bodemeigenschappen de gevonden ruimtelijke relaties kunnen verklaren. Hiervoor 

zou dus nauwkeurig bodemonderzoek nodig zijn. 

In deze studie is een korte veldwerkstudie gedaan in het gebied ten noorden van Wijk aan Zee. Deze 

studie leverde interessante informatie op over de relatie tussen de historische, veelal verdwenen, 

duinlandjes en de huidige vegetatie. Door tijdgebrek is deze studie alleen ten noorden van het dorp 

Wijk aan Zee uitgevoerd. Voor een vollediger beeld, en om vergelijking mogelijk te maken, zou het 

goed zijn deze veldwerkstudie verder uit te breiden in het gehele studiegebied.  

Egmond aan Zee en Wijk aan Zee zijn de twee meest noordelijke zeedorpen met een karakteristiek 

zeedorpenlandschap. Richting het zuiden zijn er echter tot en met Scheveningen nog meer oude 

zeedorpen te vinden. Hoewel het voor deze studie niet mogelijk was alle zeedorpen te onderzoeken, 

zou het interessant zijn om de zuidelijke zeedorpen ook op deze manier te analyseren. Zo zou ontdekt 

kunnen worden of de resultaten die bij Egmond aan Zee en Wijk aan Zee gevonden zijn, algemeen 

geldende patronen voor zeedorpen zijn.  

De kwaliteit en vooral de volledigheid van dit onderzoek zou verder opgevoerd kunnen worden 

wanneer het onderzoek verder uitgebreid zou worden. Toch heeft deze studie in zijn huidige vorm ook 

tot een aantal interessante bevindingen geleid. Deze bevinden roepen weer vragen op die mogelijk in 

toekomstig onderzoek beantwoord zouden kunnen worden.  

Deze studie heeft laten zien dat de vegetatiepatronen soms landgebruiksvormen van in ieder geval 

honderd jaar geleden weergeven. De bevindingen van deze studie geven daarmee aan dat de vegetatie 

in ons landschap mogelijkerwijs veel meer informatie geeft over het verleden dan wij nu vaak denken. 

Er wordt vaak vanuit gegaan dat vegetatie voornamelijk door de huidige abiotische factoren bepaald 

wordt. Hierbij wordt echter niet stilgestaan bij het feit dat deze abiotische factoren misschien wel ver 

in het verleden beïnvloed zijn. De bevindingen van deze studie bevestigen daarom het feit dat de 

verbinding tussen ecologie en landschapsgeschiedenis tot veel nieuwe kennis kan bijdragen en dat 

zowel de geschiedenis als de ecologie informatie geven over elkaars vakgebieden. Zeker in een land 

als Nederland, dat zowel nu als in het verleden een intensieve landgebruikersgeschiedenis kent, zou 

onderzoek in de richting van historische ecologie daarom veel breder toegepast moeten worden.  

Deze studie heeft aangegeven dat de ecologische patronen soms trouw blijven aan het verleden. Dit 

roept vragen op over wat het effect van tijd dan is op deze vegetatie. Hoe gevoelig zijn de soorten voor 

veranderingen in de tijd? En hoe verandert de vegetatie zelf in de tijd, als er geen menselijke 

veranderingen in het landgebruik plaatsvinden. In hoeverre de huidige situatie beïnvloed is door het 

verleden, en hoe lang historische veranderingen nog een effect hebben in de toekomst zijn vragen die 

verder onderzocht zouden moeten worden. Zeker in de huidige tijd, waarin veranderingen in het 

landschap in hoog tempo plaatsvinden en waarbij grootschalige veranderingen in milieu en klimaat 

voorkomen, worden deze vragen steeds belangrijker.  
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Deze studie heeft de vraag over de relatie tussen historische landgebruik en de huidige vegetatie 

beantwoord voor twee zeedorpen gelegen in de kalkrijke duinen van Noord-Holland. Deze studie heeft 

aangetoond dat er zeker relaties te vinden zijn op grote schaal, maar dat ook kleinschalig landgebruik 

in het verleden de huidige vegetatie heeft beïnvloed. In Nederland lijkt er weer steeds meer aandacht 

voor de kwaliteit van het landschap te zijn. De kenmerkende cultuurhistorische elementen in deze 

landschappen spelen daarin een cruciale rol. Uit dit onderzoek is gebleken dat vegetatiepatronen een 

sterke verbinding kunnen hebben met deze cultuurhistorische elementen. Zij zijn daarom naast hun 

ecologische waarde, ook van informatieve cultuurhistorische waarde. In het onderzoek naar landschap 

en naar cultuurhistorische elementen, zou de relatie tussen het landschap en de vegetatie daarom veel 

serieuzer genomen moeten worden. Dit zou veel waardevolle informatie kunnen opleveren, zowel 

voor de vegetatie als voor de cultuurhistorie.  
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Noord-Hollands Archief 

Toegangsnummer 1844: Gemeentebestuur van Velzen 1925-1975.  

Inv. nr 1218: Verkoop van gronden van erven Boreel in Velzen aan hoogovens terrein. 

Toegangsnummer 2419: Asser, J.R. te Heemstede betreffende de Tweede Wereldoorlog, Collectie van 

1940, 1945.  

Inv. nr. 1: Stukken betreffende de bewaking van voormalig Duitse militaire stellingen te Wijk 

aan Zee, 1945  

Toegangsnummer 3000. Bibliotheek Noord-Hollands Archief.  

Inv. nr. 33446: Enqueste ende informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den 

schiltaelen, voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende 

Vrieslant, gedaen in den jaere MCCCCXCIIII. (Uitgegeven van wege de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde door R Fruin in 1876). 

Inv. nr. 39964: Inventaris van het oud archief der gemeente Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, 

met lijsten der schouten, predikanten, enz./ opgemaakt door P.N. van Doorninck, 1899. 

Toegangsnummer 3710: Eigendomsbewijzen van de gemeente Wijk aan Zee en Duin, 

Archiefdeel van 1845-1936.  

Inv. nr 1: Akte aankoop grond voor de aanleg van de Schulpweg tussen Beverwijk en Wijk aan 

Zee in 1845 EN akte aankoop grond terrein waterleidingweg van Jonkheer Boreel in 1939.  

Toegangsnummer 3711: Ambachtsbesturen van Wijk aan Zee en Wijk aan Duin 1534-1811 

 Inv. nr. 1: Notulen van het gemeentebestuur 1798-1800, 1808-1811.  

Inv. nr. 29: Testament van Susanna Jacoba van Harencarspel, vrouwe van Beverwijk, Wijk aan 

Zee en Duin, waarbij zij aan het Gasthuis fl. 5000 vermaakt. 1779. Afschrift 1780.  

Toegangnr. 3718: Gemeentebestuur van Beverwijk (gemeente Beverwijk) 1926-1933.  

Inv. nr. 274: Stukken betreffende het ontwerpen en vaststellen van een streekplan voor de 

gemeenten Velsen, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin en Heemskerk. 1932 – 1939.  

Collectie: Provinciale Atlas – Prenten en Tekeningen 

Inv. nr. NL-HlmNHA_359_000254_K. Wijk aan Zee circa 1890. Prent met vijf afbeeldingen van 

Wijk aan Zee, vervaardigd door Johan Conrad Greive (1837-1891), Auguste Tilly (1840-1898) 

en Emile Tilly (werkzaam 1875-1899). 

Krantenviewer:  

IJmuider Courant 20 september 1960, pagina 4. 
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Regionaal Archief Alkmaar  

Toegangsnummer 0341: Plaatsingslijst van het archief van de gemeente Egmond aan Zee, 1815-1942. 

Inv. nr. 75: Verslagen van de landbouw, 1869-1891; brievenboek maatschappelijke zorg, 1862-
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[1916]. 1899-1906, z.d. [1916].  
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Bijlage 1. Auto-ecologie van de zeedorpenvegetatie  
Ecologische kenmerken van de soorten van het zeedorpenlandschap volgens Doing of de Vegetatie 

van Nederland. In de kolom ‘voorbeelden groeiplaatsen’ zijn groeiplaatsen die duiden op een binding 

met de historische landjes dikgedrukt. Groeiplaatsen die op een binding met wegen en paden duiden 

zijn schuingedrukt, en groeiplaatsen die een positieve binding kunnen hebben met begrazing zijn 

onderstreept. (Bron: SynBioSys, Floron, ecologie en verspreiding in de verspreidingssatlas, 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0035) 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Kalkgehalte Voedselrijkdom Vochtgehalte Voorbeelden groeiplaatsen 
 

Allium vineale  Kraailook Kalkhoudend Stikstof- en 
voedselrijk 

Droog tot 
vochtig 

Bossen en bosranden, graslanden, ruderale 
plaatsen, in parken en lanen, dijken, in 
akkers, in struwelen.  

Alyssum alyssoides Bleek 
schildzaad 

Kalkhoudend Vrij voedselarm Droog Graslanden, ruderale terreinen, 
industrieterreinen, open plekken, bermen, 
spoorwegen, braakliggende terreinen 

Anacamptis 
pyramidalis  

Hondskruid Kalkrijk Voedselarm Matig droog 
tot matig 
vochtig 

Kalkgraslanden, bosranden, bermen, dijken, 
braakliggend (industrie)terrein, langs 
slootranden.  

Anisantha tectorum Zwenkdravik 
 

Kalkhoudend Matig 
voedselarm tot 
matigvoedselrijk 

Droog Omgewerkte grond, bermen, spoorwegen, 
ruigten, industrieterreinen, dijken, 
haventerreinen, in muren of tussen 
straatstenen, parkeerplaatsen 

Anthyllis vulneraria Wondklaver 
 

Kalkrijk Voedselarm Droog Kalkrijke duingraslanden, braakliggende 
grond, langs spoorwegen, bermen, 
afgravingen, omgewerkte grond, richels, 
klippen, mijnsteenbergen  

Artemisia 
campestris subsp. 
maritima 

Duinaveruit 
 

Neutraal tot 
kalkrijk 

Matig 
voedselarm, 
meestal 
humusarm 

Droog Omgewerkte tot stuivende gronden, langs 
paden of sterk betreden duintjes, 
graslanden, braakliggende terreinen, 
spoorwegen, tussen straatstenen, 
haventerreinen 

Asparagus 
officinalis subsp. 
prostratus 

Liggende 
asperge 
 

Neutraal tot 
kalkrijk 

Voedselarm Droog Zeeduinen, laag duingrasland, grazige 
hellingen, in buurt van bebouwing, 
mosduinen, rotsen langs kust 

Eryngium 
campestre 

Kruisdistel 
 

Kalkhoudend Matig 
voedselrijk 

Droog tot 
vochtig 

Open tot grazige plaatsen, rivier- en 
zeeduinen, spoorwegen, waterkanten, ruig 
grasland bij de kust  

Eryngium 
maritimum 

Blauwe 
zeedistel  
 

Kalkrijk Matig 
voedselrijk tot 
voedselrijk 

Droog Zonnige open plaatsen, zeeduinen (mogelijk 
brak) opgewerkte grond, 
strandovergangen, buitenste duinenrij 

Hieracium 
umbellatum  

Schermhavik
skruid 
 

Meestal zure 
tot zwak zure 
soms basische 
grond 

Voedselarm tot 
matig 
voedselrijk  

Droge Open tot grazige plaatsen, bosranden, 
houtwallen, bermen (licht beschaduwd), 
(duin-)grasland braakliggende grond, 
spoorwegen, industrieterreinen, 
afgravingen 

Knautia arvensis Beemdkroon 
 

Basisch tot 
zwak zuur, al 
of niet 
kalkhoudend, 
kalkhoudend 
tot vaak 
kalkrijke 
grond 

Matig 
voedselarm tot 
matig 
voedselrijk  

Matig droge 
tot meestal 
vochtige 

Holle wegen, grasland, bermen, rivierdijken 
heggen, spoorwegen, bosranden, niet te 
zware bodems 
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Milium vernale Ruw 
gierstgras 
 

Humus- en 
kalkhoudende 
grond 

Matig 
voedselarm 

Matig droog Omgewerkte grond, wegranden, struwelen, 
graslanden, zeeduinen, open plekken in 
grasland of ruigte, afrasteringen 

Orobanche 
caryophyllacea 

Walstrobre
mraap 
 

Basen- en 
kalkrijke 
grond 

Stikstof- en 
voedselarme 

Matig droog (Kalk)graslanden, rivierduinen en -dijken, 
spoorwegen, zeeduinen, bermen 

Orobanche picridis Bitterkruidbr
emraap  
 

Kalkrijk Voedselarm Droog Zowel vergraven als minder verstoorde 
bodem, zandige spoorwegterreinen, nieuwe 
paden, typische duinsoort, grasland 

Orobanche 
purpurea 

Blauwe 
bremraap 
 

Neutraal tot 
basisch 

Matig 
voedselrijk, 
stikstofarm 

Droog Omgewerkte gronden, voormalige 
duinakkertjes, duinwegen, rivierduinen en – 
dijken, spoorwegen, bermen, graslanden  

Picris hieracioides Echt 
bitterkruid 
 

Basisch en 
kalkrijk  

Voedselarm tot 
matig 
voedselrijk, 
stikstofarm tot 
matig 
stikstofrijk 

Droog tot iets 
vochtig 

Ruige graslanden, droge duinvalleien, 
zeereep, bermen, graslanden en 
krijthellingen, spoorwegen, stenige 
industrieterreinen, ruderale plekken, 
afgravingen, rivierdijken en - duinen 

Pimpinella 
saxifraga 

Kleine 
bevernel 
 

Neutraal tot 
basisch, 
kalkhoudend 

Voedselarm tot 
matig 
voedselrijk 

Droog tot 
matig vochtig 

Bermen, (kalk-)grasland (zowel ruig als 
schraal), heide, rivierdijken, zeeduinen 
spoorwegen, weiland 

Poa bulbosa Knolbeemdg
ras 
 

Zwak zuur tot 
basisch, 
neutraal tot 
kalkrijk 

Stikstofarm en 
matig 
voedselrijk 

Droog Vaak verstoorde en betreden plekken, 
bermen (aan voet van beuken) en 
middenstroken van duinpaden, speelveldjes, 
parkeerplaatsen, rivierdijken, grasland, 
(berg)weiden, spoorwegterreinen, oude 
muren of stenige dijken 

Rhinanthus 
angustifolius 

Grote 
ratelaar 
 

Zwak zure 
grond 

Matig 
voedselrijk, 
weinig tot niet 
bemest 

Vochtig tot 
nat, soms vrij 
droog 

Zeeduinen (duinvalleien en laagblijvend 
duingrasland), vroeger op akkers, bermen, 
spoorwegen, dijken, bermen, grienden, 
graslanden (hooiland), waterkanten 

Rhinanthus minor Kleine 
ratelaar 
 

Zwak zuur tot 
kalkhoudend 
maar meestal 
basisch  

Voedselarm tot 
matig 
voedselrijk 

Vochtig tot 
droog (gem. 
iets droger 
dan Grote 
ratelaar)  

Bermen, diverse typen hooiland (liefst 
extensief maaibeheer) laag productief 
grasland, rivier- en zeeduinen, venen, 
zandige dijken, heide 

Sedum album Wit vetkruid Al of niet 
kalkhoudend 

Uitgesproken 
stikstofarm 

Droog Stenige, omgewerkte grond, grasland, 
bermen, spoorwegen, ruderale plaatsen, 
oude muren, puin, dijken, spleten van 
basaltgrooiingen, zeeduinen (omgewerkte 
grond), begraafplaatsen 

Silene conica Kegelsilene 
 

Neutraal tot 
kalkrijk 

Voedselarm Droog Omgewerkt duinzand, stenig substraat, 
mosduinen, graslanden, bermen, betreden 
veldjes, spoorweg- en bouwterreinen, 
ruderale plaatsen, puin, zandduinen  

Silene nutans Nachtsilene  
 

Kalkrijk Voedselarm Droog Enigszins humeuze grond, struwelen, 
zeeduinen (duingraslanden), rotsen, 
hellingen (kalk-)graslanden 

Silene otites  Oorsilene  
 

Zwak zure tot 
meestal 
kalkhoudend 

Voedselarm Droog Grazige zandgrond, droge grasvelden, 
bermen, niet helemaal gesloten grasmat, (af 
en toe betreden) verstoorde gebieden, 
zeeduinen (vooral bij dorpen) 

Trifolium arvense Hazenpootje  
 

Meestal 
kalkarme, zure 
grond 

Matig 
voedselarm tot 
matig 
voedselrijk 

Droog Grasland, akkers, bermen, spoorwegen, 
heide, afgravingen, beweide zandduintjes, 
opgespoten grond, ruigten, haven-, 
industrie- en mijnterreinen  
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Bijlage 2. Relatie tussen historische duinpaden en huidige vegetatie bij 

Egmond aan Zee  

 

Verband tussen wegen en paden zoals weergegeven op de Nettekening (1850) en de huidige vegetatie. (Bron: 
Nettekening: Kenniscentrum Landschap).   
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Verband tussen wegen en paden zoals weergegeven op de Bonnebladen (1900) en de huidige vegetatie. (Bron: 
Bonnebladen: Kenniscentrum Landschap).   
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Verband tussen wegen en paden zoals weergegeven op de luchtfoto (1928) en de huidige vegetatie. (Bron: 
luchtfoto: PWN).   
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Verband tussen wegen en paden zoals weergegeven op de luchtfoto (1957) en de huidige vegetatie. (Bron: 
luchtfoto: PWN).   
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Verband tussen wegen en paden zoals weergegeven op de luchtfoto (2016) en de huidige vegetatie. (Bron: 
luchtfoto: ESRI NL).   
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Bijlage 3. Relatie tussen historische duinpaden en huidige vegetatie bij Wijk 

aan Zee  

 

Verband tussen wegen en paden zoals weergegeven op de Nettekening (1850) en de huidige vegetatie. (Bron: 
Nettekening: Kenniscentrum Landschap).   
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Verband tussen wegen en paden zoals weergegeven op de Bonnebladen (1877-1879) en de huidige vegetatie. 
(Bron: Bonnebladen: Kenniscentrum Landschap).   
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Verband tussen wegen en paden zoals weergegeven op de luchtfoto (1928) en de huidige vegetatie. (Bron: 
luchtfoto: PWN).   
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Verband tussen wegen en paden zoals weergegeven op de luchtfoto (1957) en de huidige vegetatie. (Bron: 
luchtfoto: PWN).   
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Verband tussen wegen en paden zoals weergegeven op de luchtfoto (2016) en de huidige vegetatie. (Bron: 
luchtfoto: ESRI NL).   

 


