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Een fietstocht langs natuurlijke en
cultuurhistorische landschapskenmerken
rond Castricum

(20 km)

3
'Een rondje rondom Castricum' is een fietstocht door het
buitengebied. U zult regelmatig uw fietstocht moeten onderbreken
om de toelichting te kunnen raadplegen en het landschap te
verkennen. Uw moeite zal beloond worden, want na het volbrengen
van de fietstocht zal het aanvankelijk anonieme landschap door u
meer gewaardeerd worden. Als u inwoner van Castricum bent, zult
u zich hopelijk meer met uw woonomgeving verbonden voelen; een
woonomgeving met een unieke wordingsgeschiedenis.
Met alle oponthoud meegerekend, moet u er wel op rekenen dat u
twee tot twee-en-een-half uur onderweg bent. U wordt geadviseerd
eten en/of drinken voor onderweg mee te nemen, want langs de
route zijn er nauwelijks horecagelegenheden.

Inleiding
Ook aan Castricum en directe omgeving is de geest van de 20e
eeuw niet onopgemerkt voorbij gegaan. Van een kleine agrarische
gemeenschap is Castricum uitgegroeid tot een omvangrijke
forenzenplaats. Ook de buurgemeenten lijken zich met de
uitbreidingsplannen aan elkaar te rijgen.
Behalve de technologische vooruitgang, de bevolkingstoename en
de daaruit voortvloeiende woningbehoefte is ook de toegenomen
mobiliteit een kenmerk van de 20e eeuw die sporen door het
landschap getrokken heeft. Karrensporen en landweggetjes hebben
voor het verwerken van vervoersstromen plaatsgemaakt voor
autosnelwegen. Al deze ontwikkelingen tekenen het huidige
landschap. Oude kavelpatronen, wegen- en bebouwingsstructuren,
die eeuwenlang nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven, zijn in minder
dan honderd jaar fors aangetast en in verstedelijkte gebieden
nagenoeg onherkenbaar geworden. Nog steeds worden cultuurhistorische landschaps- elementen bedreigt. Gelukkig bieden de
overgebleven buitengebieden, voor wie er oog voor heeft, nog
voldoende aanknopingspunten om het landschappelijke verleden
met ons historisch besef te kunnen verbinden. De verschijningsvorm
van het huidige, ons omringende, landschap krijgt er meer
betekenis door.
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Startpunt
Voor uw fietstocht is station Castricum het vertrekpunt, (zie
routekaartje aan het eind). Gezien vanuit voorzijde station gaat u
linksaf Stationsweg. Mient en volgt u de spoorlijn tot aan de tweede
spoorwegovergang. U steekt deze spoorwegovergang over en rijdt
over de Vinkebaan rechtdoor totdat u rechts een steil duinmassief
en links tennisbanen ziet.
1.

Hier is uw eerste stop.

De binnenduinrand
Het steile en hoge duin, aan uw rechterhand, is een restant van het
Papenbergmassief. In de loop van de 19e en 20e eeuw heeft de
binnenduinrand van Castricum een heel ander aanzien gekregen.
Voor de aanleg van de spoorbaan in 1865 werd een groot stuk
duinterrein voor het benodigde zand afgegraven. Het open en
vlakke gebied tussen Castricum en het Noord-Hollands Duinreservaat wordt dan ook 'De Zanderij' genoemd. Ook de komst van
het voormalige provinciaal ziekenhuis 'Duin en Bosch', waarvan de
bouw van 1904 tot en met 1909 plaatsvond, betekende een ingreep
in de binnenduinrand. Min of meer aan de rand van de Zanderij ligt
een door bomen omzoomde weg, waarlangs vroeger, op de plaats
van het voetpad, de trambaan liep van het NS-station naar Duin en
Bosch.
U rijdt nog een stukje rechtdoor. Bij de viersprong (de weg
rechtdoor is een zandpad) slaat u links af (Duinenboschweg) en
rijdt u richting station. Bij de spoorwegovergang rechtdoor
(Kramersweg) tot aan de kasseien naar de parkeerplaats west van
het station.
2.

Nog vóór de inrit van de parkeerplaats is uw tweede stop.

Afbeelding 1 De binnenduinrand met 'De Zanderij' in lentetooi

De Duinkant
De spoorlijn Alkmaar-Haarlem werd op 1 mei 1867 in gebruik
genomen. Met de aanleg van de spoorlijn Den Helder-Amsterdam
werd de Kramersweg, die het duingebied met het dorpscentrum
verbond, doorsneden. Het westelijke stuk heet nog steeds de
Kramersweg. Het verlengde daarvan, aan de overzijde van de het
perron, is nu de Burgemeester Mooijstraat. Rond de Kramersweg
bestond een buurtje dat 'De Duinkant' werd genoemd. Omstreeks
1900 stonden er ongeveer 30 huizen. Tijdens de oorlogsjaren
1940-1945 moest alle bebouwing op last van de bezetter met de
grond worden gelijkgemaakt. Als onderdeel van de Atlantikwall
kwam er een betonnen muur voor in de plaats. Delen van die muur
staan er nog steeds, maar u komt er niet langs.
Bekeken vanuit de richting waarvan u gekomen bent, gaat u
rechtsaf. Neem daarna de eerste weg links Puikman. Rij deze weg
af voorbij het Huis van Hilde tot aan de bocht.
3.

U stopt bij de ingang van de sportvelden.

Villapark
Waar nu de sportvelden zijn, was in 1920 begonnen met de bouw
van een villapark. Ook deze bebouwing moest op last van de
bezetter worden gesloopt.
In het wederopbouwplan van 1947 wordt met de volgende woorden
bepleit om aan de zuidwestkant van het dorp geen bebouwing meer
te laten plaatsvinden. "Het gezicht vanaf het dorp op de onmiddellijk
ten zuidwesten ervan gelegen hoge duingroep is wel zo uniek, dat
alleen al op grond hiervan herbebouwing ontoelaatbaar geacht
moet worden." Blijkbaar zijn de gemeentelijke planologen voor dit
argument niet gevoelig gebleven.
Papenberg
Aan de rand van het sportterrein ligt een steil klimduin, de
Papenberg. Rond de Papenberg is op 6 oktober 1799 hevig
gevochten tussen het Russisch-Engelse invasieleger en de FransBataafse (Franse en Nederlandse) troepen. Het strijdtoneel van de
beslissende slag van deze 'vergeten' oorlog strekte zich uit tussen
Noord-Bakkum en Heemskerk met als concentratiepunt het dorp
Castricum. De Slag bij Castricum werd uiteindelijk gewonnen door
de Frans-Bataafse troepen. In 1999 werd, ter gelegenheid van de
200-jarige herdenking van de Slag bij Castricum, een monument bij
het gemeentehuis (Raadhuisplein) onthuld.

Beverwijkerstraatweg
Als vanouds loopt de doorgaande verbinding van Alkmaar naar
Haarlem door de dorpskom van Castricum. Vanuit het centrum
boog de oorspronkelijke verbindingsweg scherp naar het
zuidoosten af en verliet men het dorp via de Oude Haarlemmerweg
en de Hollaan. In het kader van verbreding en aanpassing van de
doorgaande route van Alkmaar naar Beverwijk, waarvan de
aanbesteding van Rijkswege in 1820 plaatsvond, werd vanuit het
centrum van Castricum een nieuwe weg langs de duinvoet

Afbeelding 2 Het sportpark met op de achtergrond de Papenberg

aangelegd; de Nieuwe Weg later Beverwijkerstraatweg genoemd.
U rijdt de klinkerweg nu helemaal uit en slaat op het fietspad
rechtsaf. U bevindt zich dan op de Beverwijkerstraatweg, in de
richting Heemskerk- Beverwijk. Bij de viersprong met de afslag naar
Kennemerduincamping Geversduin steekt u de Beverwijkerstraatweg over en vervolgt uw tocht (Noordermaatweg) totdat U aan uw
rechterkant een hakhoutbosje passeert.
4.

Bij lantaarnpaal nummer 8 maakt u een stop.

Lugtenakker en Krengenbos
Zowel de Lugtenakker, direct grenzend aan de zuidkant van de
Noordermaatweg, alsook het noordelijker gelegen Krengenbos zijn
van oorsprong geriefhoutbosjes. Beide maakten oorspronkelijk deel
uit van de uitgestrekte bezittingen van de eigenaar van kasteel
Marquette. Nu zijn ze het eigendom van de provincie Noord-Holand.
Hoewel de naam Krengenbos dat wel suggereert zijn er geen
aanwijzingen gevonden dat het een veepestbosje is geweest, waar
in vroegere tijden besmet vee begraven werd. Gerief betekent
gebruik. Geriefhoutbosjes moesten dus gebruikshout opleveren.
Zeker aan de westkant van Nederland waren de oorspronkelijke

bossen in de middeleeuwen al verdwenen. Dat betekende dat de
boeren, maar ook de landgoedbezitters zelf voor hun stookhout
moesten zorgen omdat anders gedroogde baggerturf van ver moest
worden aangevoerd. De geriefbosjes leverden echter ook paalhout,
hout voor gereedschapstelen en rijzen voor erwten en bonen. De
takkenbossen werden meest door bakkers en ambachtslieden
gebruikt om er ovens en vuren mee te stoken. De bosaanplant kon
bestaan uit els, es, populier en wilg. De voorkeur ging echter uit
naar essenhout vanwege de taaiheid, veerkracht, duurzaamheid, de
lengte en de dikte die het in de omlooptijd kon halen. Omstreeks de
eeuwwisseling liep de behoefte aan geriefhout snel terug.

Afbeelding 3 Stobben zijn kenmerkend voor hakhoutbosjes

Steenkool als brandstof kwam daarvoor steeds meer in de plaats.
Tot ongeveer 1915 werden veel geriefhoutbosjes gerooid en de
grond geschikt gemaakt voor tuinbouw, bollenteelt of grasland. Uit
een kaart van 1910 blijkt dat zowel het Krengenbos alsook de
Lugtenakker tot aan de duinvoet reikte. Van het Krengenbos is 30%
aan de rooiwoede ontsnapt. Desondanks is het toch nog het
grootste geriefhoutbos boven het Noordzeekanaal. Van de
Lugtenakker is zelfs minder dan 30% overgebleven. Als
cultuurhistorische monumenten, verdienen beide bospercelen in
stand gehouden te worden. De beheersmaatregelen van het PWN
heeft het karakter van de hakhoutbosjes weer hersteld. Regelmatig
wordt een deel gekapt, waardoor de stobben opnieuw kunnen
uitgroeien en er verschillende groeistadia ontstaan.
5.

U vervolgt de Noordermaatweg en stopt bij het fietspad links

(Heemstederweg) naar Castricum.

Kasteel Marquette
Als u in zuidelijke richting kijkt ziet u het torentje van kasteel
Marquette amper boven de bomen uitsteken. Marquette was het
langst door particulieren bewoonde kasteel van Noord-Holland. In
oktober 1979 vertrok de laatste kasteelheer, jonker A.D.T. Gevers
van Endegeest en kwam het kasteel met het omringende landgoed
in de verkoop.

Afbeelding 4 Het torentje van Marquette, gezien vanaf de Noordermaatweg.

Marquette zou omstreeks 1252 gesticht zijn door graaf Willem II om
deel uit te maken van een keten van kastelen, met als doel de
opstandige West-Friezen te onderwerpen. Dit is het begin van een
turbulent verleden van het Huis te Heemskerk. Alleen het
cirkelvormige terrein met de ronde gracht doet nog herinneren aan
de oorspronkelijk ronde dwangburcht. Tijdens de Hoekse en
Kabeljauwse twisten werd het kasteel in 1418 in opdracht van
Jacoba van Beijeren door de Hoeken grondig verwoest. Na de
herbouw is de rol als dwangburcht uitgespeeld.
Nadat het huis door vererving in verschillende handen was
overgegaan werd het in 1610 door Graaf van Aremberg verkocht
aan Daniël de Hartaing, heer van Marquette in Henegouwen. Hij
diende bij de Staten van Holland een verzoek in om het Huis te
Heemskerk 'Marquette' te mogen noemen. In de 18e eeuw verwierf
de familie Rendorp het kasteel. Er werd door hen veel gesloopt en
verbouwd. Slechts de 16e-eeuwse ronde toren overleefde alle
verbouwingen. Nu is het kasteel in gebruik als restaurant en
conferentieoord. De bijbehorende boerderij is omgebouwd tot een
luxe hotel.
Marquette ligt op een voormalige zuidelijke oeverwal van het zeegat
dat met het Oer-IJ in verbinding stond. Deze oeverwal maakte deel
uit van de strandwal die tussen 3000 tot 1900 v. Chr. gevormd was.
Het lager gelegen weidegebied heeft tot aan de bedijkingen in de
middeleeuwen onder invloed van de zee gestaan. Vanuit de
Zuiderzee, via het IJ en Wijkermeer en de oude erosiegeulen van

de Oer-IJ-delta kon het water diep het land binnendringen. De
geologie is ook af te lezen aan de begroeiing. Op de oeverwal,
rondom het kasteel, staat het bos. De lager gelegen weilanden
liggen in het gebied van oude schuurgeulen met hun kleiige bodem.
De bossen en de gronden rondom Marquette zijn eigendom van de
provincie Noord-Holland en in het beheer bij het PWN. Het kasteel
is niet te bezichtigen; het terrein om het kasteel is gedeeltelijk voor
wandelaars opengesteld.
Noordermaatweg (Maet = weiland)
De Noordermaatweg is behalve een zeer oude weg ook een dijk
tussen de binnenduinrand en de strandwal van Heemskerk. Deze
dijk moest de gebruiksgronden rondom Heemskerk beschermen
tegen het door de wind opgestuwde water, dat vanuit het
Wijkermeer via de Dije werd aangevoerd. Verondersteld wordt dat
de aanleg ervan in de eerste helft van de 13e eeuw heeft
plaatsgevonden. In de drassige omgeving van toen, vormde deze
dijk de enige mogelijkheid om het gewas van de weilanden af te
voeren. In 1994 is er vanaf de Noordermaatweg een fietsverbinding
naar Castricum tot stand gebracht.
U vervolgt uw tocht over het fietspad in de richting Castricum
(fietsknooppunt 22). U stopt waar het fietspad licht stijgt, rechts een
oprit naar een boerenbedrijf is, en links een deels verhard pad.
6.

Het deels verharde pad is de Korendijk. Leespauze.

Heemstede
U bevindt zich nu op de rand van de geest Heemstede. Heemstede
is de naam van een zeer oude buurtschap van Castricum, gelegen
tegen de grens met Heemskerk en verbonden met de Maer- of
Korendijk. In tegenstelling tot Heemskerk, Limmen, Heiloo en
Alkmaar is Castricum niet ontstaan op een strandwal maar op een
stelsel van oeverwallen en stroomruggen. Castricums grondgebied
stond onder invloed van een zeegat dat zich ontwikkelde tot een
binnendelta. In het laatste stadium bevond de monding daarvan
zich west van Castricum. Rond 1900 v. Chr. stond het zeegat in
verbinding met een veenstroompje, dat later zou uitgroeien tot het
Oer-IJ. Er ontwikkelde zich een binnendelta met een systeem van
stroomgeulen en stroomwallen. Heemstede is zo 'n stroomwal,
vanaf de middeleeuwen ook wel geest genoemd. Uit archeologische waarnemingen is gebleken dat het gebied rond 200 v. Chr.
bewoond werd. De naam Heemstede komt al vroeg in de
geschriften voor, dankzij het feit dat graaf Dirk II een hoeve te

Heemstede schonk aan de abdij van Egmond. De schenkingsakte
dateert uit omstreeks het jaar 980. Het gebied ligt ongeveer één
meter hoger dan het omringende land. Ooit waren er zes huisplaatsen, nu staan er nog enkele boerderijen, die door de spoorlijn
Castricum-Uitgeest van elkaar gescheiden worden.
De Maer- of Korendijk
Het deels verharde pad naar links is de Maer- of Korendijk. De
Maer- of Korendijk ligt aan de noordzijde van de grenssloot die de
scheiding vormt tussen het grondgebied van Castricum en
Heemskerk. Aangenomen wordt dat de aanleg van deze dijk in de
tweede helft van de 12e eeuw heeft plaatsgevonden. De Korendijk
verbindt de binnenduinrand met de geest Heemstede, een oude
stroomrug in het landschap. Aan de oostzijde had de Molendijk een
aansluiting op deze hoge gronden. Die dijk had ook een verbinding
met de hoge gronden van het noordelijker gelegen Noordend. De
Korendijk moest samen met de Molendijk de Castricumse
gebruiksgronden beschermen tegen het opdringende water dat bij
stormachtig weer vanuit het Wijkermeer en via de Dije, ver
opgestuwd kon worden. Nabij het Krengenbos bevindt zich een lus
in de dijk; een dijkomlegging die tot stand gekomen is na een
dijkdoorbraak in 1643. Waarschijnlijk werden de gronden tussen de
Korendijk en de Noordermaatweg gebruikt om het opgestuwde
water op te vangen.

Afbeelding 5 De Maer- of Korendijk was ooit een groene dijk

U fietst over de spoorlijn verder tot aan de tweede zijweg naar links.
8.

Bij het Cronenburgerlaantje is uw achtste stop.

De Oosterbuurt
Midden op de hoge gronden van de Oosterbuurt ligt de Breedeweg
en op de zuidflank de Doodweg. Beide wegen voeren naar het
dorpscentrum, vroeger de Kerkbuurt genoemd. Het oorspronkelijke
agrarische karakter van Castricum is in dit dorpsgedeelte tamelijk
goed bewaard gebleven. Uit de al eerder genoemde archeologische
vondsten is gebleken dat de eerste bewoners zich rond 200 v. Chr.
op de zuidoostelijke gronden van Castricum (HeemstedeGoudtuinen) hadden gevestigd. Tijdens de realisering van het
bouwplan Molendijk-Zuid werd langs de totale lengte van de Cieweg
ook veel archeologisch materiaal gevonden. Aan de hand van het
vondstmateriaal kon worden vastgesteld dat dit gebied enkele
eeuwen later (tussen ca 100 tot 200 n. Chr.) voor bewoning in
gebruik genomen is. Het moet op de noordflank een tamelijk grote
nederzetting geweest zijn op één of een stelsel van stroomruggen.
Op een bouwlocatie in het verlengde van de Cieweg werd in
1995/1996 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het resultaat
was een rijkdom aan archeologische vondsten; zoals heel veel
aardewerkscherven, maar ook huisplattegronden, waterputten en
zelfs graven. Er is sprake geweest van enkele eeuwen bewoning.
Verondersteld wordt dat vanaf het einde van de 3e eeuw de
bevolkingsdichtheid fors is afgenomen en in het westen van ons
land een ware ontvolking heeft plaatsgevonden.
Als oorzaken worden de toenemende vernatting, als gevolg van een
stagnerende afstroom van het water uit de veengebieden, en de
toenemende invloed van de zee genoemd. Vanaf de vroege
middeleeuwen lijkt er weer sprake van bewoning te zijn geweest,
maar in de late middeleeuwen verviel het gebied tot akkerland of
weiland. Pas in de 20e eeuw heeft het weer een woonbestemming
gekregen.

Afbeelding 6 De Molendijk

U rijdt een klein stukje verder over de Heemstederweg en neemt
over de brug de eerstvolgende afslag naar rechts (naar
fietsknooppunt 21). U rijdt dan over de Uitgeesterweg tot aan het
linkerzijpad met knotwilgen, de Molendijk.
9.

Stop aan het begin van de Molendijk.

Molendijk
Met 'Molendijk' wordt tegenwoordig het zuidoostelijk woongebied
van Castricum bedoeld. De Molendijk was oorspronkelijk een
middeleeuwse dijk die aan de oostkant de hoge gronden van
Heemstede, Oosterbuurt en Noordend met elkaar verbond. Met de
Maer- of Korendijk in het zuiden en de hoge gronden van Noordend
in het noorden moest de Molendijk de lagere Castricumse
gebruiksgronden tegen wateroverlast vanuit het IJ en het
Wijkermeer beschermen. Omdat bij de aanleg steeds de hoge
gronden werden opgezocht, kreeg de Molendijk nogal een grillig
verloop. Verondersteld wordt dat de aanleg in de tweede helft van
de 12e eeuw heeft plaatsgevonden.
Op oude kaarten staat de dijk ook wel aangegeven als Bogaerts- of
Kerkedijk. In 1966 werd het resterende deel, tijdens het bouwrijp
maken van de grond t.b.v. woningbouw, nagenoeg geheel
vergraven. Alleen een klein restant, de voormalige oprit naar de
Albert's Hoeve, is bewaard gebleven; nu bezet met knotwilgen en in
de woonbebouwing ingepast. De naam Molendijk verwijst naar de
meelmolen die aan de dijk stond en zowel vanuit Bakkum alsook
vanuit de Kerkbuurt gemakkelijk bereikbaar was. De oudste
vermelding van de meelmolen komt voor in een windbrief van 1606.
De molen werd in 1812 verkocht en gesloopt.
Het Huis te Castricum oftewel Cronenburg
De Uitgeesterweg is de oude verbindingsweg tussen Castricum en
Uitgeest. Op de hoge gronden ten zuiden van de Uitgeesterweg

Afbeelding 7 Boerderij Cronenburg met links het kasteelterrein

stond eens het Huis te Castricum. De bouw hiervan wordt
toegeschreven aan Simon van Haarlem, ambachtsheer van
Heemskerk en Castricum, die ook kasteel Oud Haarlem te
Heemskerk bezat. Deze Simon van Haarlem leefde in de 2e helft
van de 13e eeuw. Vanaf de 15e eeuw wordt het Huis te Castricum
'Cronenburg' genoemd, naar het geslacht Cronenburg dat het
kasteel enkele generaties lang heeft bewoond. In de Spaanse
oorlog is het kasteel teniet gegaan. Volgens een geschrift uit 1551
zou het toen al niet meer hebben bestaan. Slechts de contouren
van de voormalige slotgracht zijn nog in het weiland waarneembaar.
In 1997 werd door middel van elektrische en magnetische
weerstandsmetingen vastgesteld dat er in de bodem fundamenten
van twee kastelen verborgen liggen. Daarmee worden al eerder
bestaande vermoedens versterkt dat het Huis te Castricum de
voorloper van Cronenburg geweest zal zijn. Onder de boerderij,
naast het kasteelterrein, bevinden zich oude kelders die
vermoedelijk tot de voormalige kasteelboerderij hebben behoord.
Vervolg uw route over de Uitgeesterweg. Neem bij fietsknooppunt
21 de eerstvolgende afslag links. U rijdt dan op het Buitendijkspad.
10.

Bij het zijpad met een bruggetje is uw volgende stop. Hier

staan banken om even te kunnen pauzeren.
Landschapspark Hendriksveld
U bevindt zich nu in het in 1995 gerealiseerde landschapspark
Hendriksveld. Dit landschapspark vormt de overgang tussen de
Castricumse woonbebouwing en het open agrarische buitengebied.
Het gebied is van belang voor de waterhuishouding van Castricum.
De waterpartijen vangen het overtollige oppervlaktewater uit de
bebouwde gebieden op en waterbouwkundige voorzieningen zorgen
voor een gereguleerde afstroom naar het lager gelegen
weidegebied. Het is een voorbeeld van natuurbouw, zoals dat vanaf
de laatste decennia van de 20e eeuw gebruikelijk is geworden.
Water-, moeras-, en weidemilieus maar ook struweel en bospercelen verhogen de natuurwaarden. Natuur, natuurbeleving en
recreatie zijn hier samengebracht. Vroeger was dit buitendijks
gebied. Het verhoogd aangelegde wandel- en fietspad heeft de
toepasselijke naam 'Buitendijkspad' gekregen.
De Castricumse eendenkooien
In noordelijke richting ziet u links voor u een bosperceel, dat bekend
staat als de eendenkooi van Albert Asjes. Albert Asjes was een
vrijgezel, die de Albert's Hoeve bewoonde. Deze boerderij ligt een

paar honderd meter zuidelijker. Asjes werd in 1864 geboren. Vlak
voor zijn overlijden, in 1939, bepaalde hij bij testament dat zijn
gehele bezit ondergebracht moest worden in een op te richten
stichting. Dat werd het Albert Asjesfonds. Het hoofddoel was het in
stand houden van de boerderij en de opbrengst van het bedrijf te
besteden aan godsdienstige en liefdadige doeleinden. De
kerkvoogdij van de toenmalige Nederlands Hervormde Gemeente
zou het bestuur van de stichting moeten vormen. Ook de
eendenkooi, die Asjes in de dertiger jaren van de vorige eeuw had
laten aanleggen, zou in stand moeten blijven, om te dienen als
rustplaats voor de vogels. Hij hield van paarden, was een echte
natuurliefhebber en tegelijk jager. Veel heeft hij niet geschoten
omdat het doden van dieren hem bezwaarde. Hoewel hij het
kooirecht verwierf is de kooi zelden in gebruik geweest voor het
vangen van eenden; hij observeerde het gevogelte liever vanuit z'n
schuilplaats. De boerderij is in 1985 afgebroken en herbouwd met
appartementen erin. Door de in 1995 en 1996 gerealiseerde
woonbebouwing tussen de Albert's Hoeve en de eendenkooi is de
vroegere samenhang verloren gegaan en de landschappelijke
waarde ervan sterk verminderd.
Meer naar het oosten, vlakbij Uitgeest, ligt de echte eendenkooi.
Deze dateert al van 1620. In 1963 werd de eendenkooi door de
gemeente Uitgeest aangekocht om op haar grondgebied, dat binnen
de straal waarvoor het zogenaamde afpalingsrecht gold, woningen
te kunnen bouwen. Deze koop is opmerkelijk omdat de kooi toen op
Castricums grondgebied lag. Pas in 1993, bij een grenscorrectie, is
de kooi bij Uitgeest gaan horen. Sinds 1983 wordt de kooi beheerd
door de stichting Het Noord-Hollands Landschap. Hoewel
bebouwing van Uitgeest tot enkele honderden meters genaderd is,
heeft de eendenkooi zijn landschappelijke waarde behouden en is
het een waardevol cultuurhistorisch monument.
Vervolgens rijdt u het Buitendijkspad helemaal af. Volg ANWB-bord
met richting Limmen tot het fietspad langs de Provincialeweg.
11.

Hier heeft u een wijds uitzicht op de voormalige

strandvlakte.
Strandwallen en strandvlakten
Kennemerland wordt tegen de zee beschermd door een gesloten
duinenreeks, die geologisch gezien heel jong is. Omstreeks het
einde van de 12e eeuw moeten de jonge duinen tot ontwikkeling
gekomen zijn, hoewel ook daarna nog aanzienlijke verstuivingen
plaats gehad zullen hebben.

In het gebied, ten oosten van de duinen, liggen nauwelijks zichtbare
zandruggen die ongeveer evenwijdig aan de kust liggen. Het zijn de
restanten van vroegere kustlijnen en worden Strandwallen
genoemd. Op de meest oostelijke reeks zijn de dorpen Uitgeest en
Akersloot gesitueerd. Op de westelijke reeks zijn de plaatsen
Limmen, Heiloo en Alkmaar ontstaan. De lage gronden achter de
jonge duinen en tussen de twee reeksen Strandwallen zijn de
voormalige strandvlakten waarop, na afsluiting van de zee en de
daarop volgende ontzilting, enige veenvorming heeft plaats gehad.
Oostelijk van de twee strand-wallenreeksen bevond zich een zeer
uitgestrekt veengebied, ook wel het Hollandse kustveen genoemd.
U volgt de Provincialeweg in de richting Limmen.
12.

Bij de brug over een breed water is uw twaalfde stop.

De Schulpvaart
Voor de overwegend agrarische bevolking van Castricum en
Bakkum was het schelpenvissen een mogelijkheid om iets bij te
kunnen verdienen. Met schelpenkarren werden de schelpen vanaf
het strand via een zandweg, nu de Zeeweg, naar het Schulpstet
vervoerd. Daar werden de schelpen in schuiten overgeladen om
daarna via de Schulpvaart afgevoerd te worden naar de kalkovens
van bijvoorbeeld Akersloot. Door deze schelpenvaarderij heeft dit

Afbeelding 8 De Schulpvaart een restant van de Oer-IJ delta

water de naam 'Schulpvaart' gekregen en gehouden. Het is echter
geen gegraven waterweg maar een natuurlijk water.
Als restant, overgebleven na de verlanding van het binnendeltagebied van het Oer-IJ, ongeveer 2000 jaar geleden, slingert de
Schulpvaart zich door de weilanden. De omvang van de

schelpenvaarderij nam af nadat een plaatselijke aannemer op het
Stet twee gebouwde kalkovens in gebruik genomen had. Tijdens de
oorlog 1940-1945 werden de kalkovens op last van de bezetter in
1943 afgebroken en verdween de schelpenvisserij eveneens uit het
dorpsbeeld.
De wegenstructuur op de strandwal Limmen-Alkmaar
U bevindt zich nu aan de voet van de strandwal van Limmen-HeilooAlkmaar. Let maar op, want als u uw tocht straks verder gaat
vervolgen, zult u merken dat het fietspad iets omhoog gaat. Door de
vele afzandingen die in het verleden hebben plaatsgevonden en de
steeds dichter wordende bebouwing is de strandwal nog maar met
moeite aan het hoogte verschil te herkennen. Met de lengterichting
van de strandwal strekken ook nu nog de doorgaande wegen zich
daarop in noord-zuidelijke richting uit. Zo begint de Westerweg in
Limmen en eindigt deze in Alkmaar. Midden op de strandwal vormen
in elkanders verlengde de Rijksstraatweg en de Kennemerstraatweg
de belangrijkste verbindingsroute.
Bij de T-splitsing met de stoplichten blijft u op het fietspad aan deze
kant van de Provincialeweg en steekt u de weg naar CastricumEgmond over. Aan de overkant zal u merken dat het fietspad iets
omhoog gaat. U neemt de eerste weg naar links, de Westerweg,
Vanaf deze weg heeft u een mooi uitzicht over de weilanden tussen
de strandwal en de binnenduinrand. Aan het eind van deze weg
gaat u naar links, de spoorwegovergang over, en blijft u de weg
volgen, tot aan de afslag naar links. U slaat links af, in de richting
Egmond en Castricum.
13.

Halverwege deze landweg, de Zanddijk, even vóór de

boerderij aan de linkerkant, is uw dertiende halteplaats.
De Zanddijk
De Zanddijk is de oudste dijk van Noord-Holland. Het initiatief tot de
aanleg wordt toegeschreven aan de monniken van de Egmondse
abdij. Wanneer de dijk is aangelegd is niet bekend. Sommigen
veronderstellen dat dit in de 11e eeuw heeft plaatsgevonden.
Anderen betwijfelen dat en plaatsen de aanleg in de 12e eeuw.
Aanvankelijk moest de dijk Egmonds grondgebied vrijwaren van
wateroverlast dat vanuit de Wijkermeer via de Dije ondervonden
werd. Later zouden de Castricummers meer belang bij het bestaan
van de dijk gehad hebben. Na het ontstaan van de Zijpe, in de
tweede helft van de 12e eeuw, kwam er via de Rekere een
verbinding tussen het buitenwater en het binnenwater van de

Berger- en Egmondermeer tot stand. Bij storm en hoogwater moest
de dijk het opgestuwde water van Castricums grondgebied houden.
Tegenovergestelde belangen hebben blijkbaar nogal eens geleid tot
onenigheid tussen de Egmonders en de Castricummers. Als de ene
partij er belang bij had om het opdringende water te keren, had de
andere partij er belang bij om het water te kunnen laten afvloeien
om de wateroverlast op eigen grondgebied beperkt te houden. In
geschriften over het leven en de wonderen van Sint-Adelbertus
wordt over de confrontatie van de Castricummers met de
Egmonders verhaald. Midden in het laaggelegen drassig land was
de Zanddijk ook een verhoogde en de kortste verbindingsweg
tussen de binnenduinrand bij Bakkum en de strandwal Limmen Heiloo - Alkmaar.

Afbeelding 9 Zanddijk met in de verte de Abdij

De Zanddijk is niet meer als een dijk herkenbaar. Het is nu een druk
bereden polderweggetje. Aan de oostkant van de strandwal Limmen
– Heiloo - Alkmaar ligt in het verlengde van de Zanddijk nog wel een
deel als dijk bestaande Limmerdam. De abdij van Egmond werd in
1572-1573 door troepen van Sonoy vernield om de Spaanse
troepen geen kans te geven zich te kunnen verschansen. Na meer
dan 300 jaar werd in 1935 de abdij op nagenoeg dezelfde plaats
herbouwd. Het vrije uitzicht vanaf de Zanddijk, op de in de verte
gelegen abdij, brengt de dijkgeschiedenis bijna tot leven.
Vervolg uw fietstocht en houdt bij de driesprong richting Castricum
aan. Bij de volgende driesprong buigt u voor de richting Castricum
naar links af en blijft u de Duinweg volgen tot aan de verkeersweg
Castricum-Egmond.
14.

Over de weg is uw veertiende afstappunt.

De Bakkummer duintjes
U bevindt zich nu temidden van een nollenlandschap. Op het
Noord-Hollandse vasteland komt dit landschapstype alleen nog voor
tussen Bakkum en Egmond-Binnen. Het nollenlandschap vormde
oorspronkelijk het overgangsgebied tussen de hoge duinen en het

Afbeelding 10 De Bakkummer duintjes

lage polderland. Veel van dit landschapstype is vergraven en in
gebruik als bollenland, andere stukken als binnenduingraslanden.
In 1799 vormden de Bakkummer duintjes het decor van de strijd
tussen de Nederlands-Franse troepen en het Brits-Russische
invasieleger. Op de vroege zondagochtend van de 6e oktober
vonden in de duintjes tussen Koningsbosch en de Zeeweg de
eerste schermutselingen plaats waarmee de beslissende slag bij
Castricum werd ingeleid. In de late namiddag van die 6e oktober
zag uiteindelijk het Brits-Russische leger zich genoodzaakt zich
terug te trekken en definitief de aftocht te blazen. De invasie, met
het doel het stadhouderlijk gezag in Nederland te herstellen, was
mislukt. Nederland bleef een Republiek onder invloed van Frankrijk.
U volgt het fietspad naar links. Na een poosje rijdt u Bakkum binnen.
U verlaat de Heereweg door de eerste zijweg, de Bleumerweg, in te
rijden. Denk om het fiets- en autoverkeer achter u! Daarna slaat u
rechtsaf de Achterlaan in.
15.

Aan het begin van de Achterlaan is uw vijftiende stop.

Bakkum-Noord
Met het open weidelandschap aan de oostkant is in het Bakkumse
dorpsgedeelte aan de Bleumerweg en de Achterlaan het landelijke
karakter goed bewaard gebleven. Evenals de buurtschappen in
Castricum is ook Bakkum-Noord ontstaan op een voormalige

stroomrug in het binnendeltagebied van het Oer-IJ. Ook hier zagen
de middeleeuwse bewoners zich genoodzaakt om hun gebruiksgronden aan de oostkant tegen wateroverlast te beschermen.
Daartoe werden in de tweede helft van de 12e eeuw het
Zeerijdtsdijkje en het Zuiddijkje opgeworpen, die samen een
dijkovaal vormden, met aansluiting op de binnenduinrand. Via het
tracé van het vroegere Zeerijdtsdijkje kan men nu buiten het
broedseizoen een wandeling maken door het gelijknamige
agrarische natuurgebied. Tijdens de aanleg van het zuidelijker
gelegen natuurgebied De Hooge Weide is het Zuiddijkje weer
gereconstrueerd. Tot de samenvoeging met Castricum, in 1812, was
Bakkum een zelfstandige gemeente.
U rijdt de Achterlaan helemaal uit. Steek de Heereweg weer over en
volg het fietspad naar links tot aan de rotonde. Daar steekt u over
en bij de volgende kruising slaat u rechts af (Dr. Ramaerlaan). U
volgt deze weg naar links en daarna meteen weer naar rechts (Prof.
Winklerlaan), totdat u bij een hertenkamp komt. Volg fietsknooppunt
16. Hier gaat u dus rechtsaf en volgt het fietspad langs het
hertenkamp. U rijdt dit pad uit tot aan het punt waar afslag
Goudsbergen is.
16.

U bevindt zich nu op landgoed Duin en Bosch.

Landgoed Duin en Bosch
Landgoed Duin en Bosch behoorde vroeger tot het Landgoed
Bakkum dat ooit koninklijk bezit was. In 1903 kocht de provincie
Noord-Holland Landgoed Bakkum aan. Toen aan het eind van de
vorige eeuw in de psychiatrische inrichting Meerenbosch te
Santpoort, een nijpend tekort aan plaatsen voor psychiatrische
patiënten was ontstaan, besloot Provinciale Staten ergens anders
een nieuwe inrichting te bouwen. Een gedeelte van het landgoed
Bakkum werd bestemd voor de bouw van een nieuwe psychiatrische inrichting. Er werd gekozen voor een paviljoen-systeem, dat
plaats moest bieden aan 620 patiënten. Met de bouw van de
paviljoens, drie voor vrouwen en drie voor mannen, werd in 1904
begonnen. In 1909 konden de eerste patiënten gehuisvest worden.
Naderhand werden er nog meer paviljoens bijgebouwd en later de
oudste paviljoens door nieuwbouw vervangen. Door de vervangende nieuwbouw heeft de vroegere architectonische eenheid
plaatsgemaakt voor een diversiteit aan bouwstijlen. Sinds 1 januari
1994 is het ziekenhuis geprivatiseerd en geen Provinciaal
Ziekenhuis meer. Het terrein is nu het eigendom van de GGZ-

instelling Dijk en Duin.

Afbeelding 11 De voormalige duinboerderij op landgoed Duin en Bosch

Aan de overzijde van de waterpartij staat een voormalig
duinboerderijtje. Het stond er al in 1829 toen koning Willem l het
duinterrein kocht van de familie Boreel. Het werd 'De Kwekerij'
genoemd. Het was een gemengd bedrijfje met gras- en akkerbouwland. Toen het terrein bestemd werd voor de bouw van een
psychiatrisch ziekenhuis bleef het boerderijtje voor de slopershamer
gespaard. Na als opslagplaats voor landbouw-producten en
tuingereedschap te zijn gebruikt, kreeg het de functie van 'theehuis'
voor patiëntenbezoekers. Na restauratie werd het in 1969, bij het
60-jarig bestaan van Duin en Bosch, ingewijd als museum en kreeg
het de naam 'Het Oude Huijs'. Momenteel heeft het gebouwtje geen
bestemming.
Rij rechtdoor de Oude Parklaan in. Volg fietsknooppunt 16. Aan uw
rechterhand kunt u, tussen het geboomte, het administratiegebouw
onderscheiden. Ga linksaf de Duinenboschweg op. Even later
passeert u rechts een kerkje. Als u rechtdoor blijft rijden op de
Duinenboschweg komt u vervolgens bij station Castricum uit.
Tegenover het station bevindt zich 'de tuin van kapitein Rommel',
een oase van rust, midden in het oude dorpscentrum. Na een
inspannende fietstocht is hier een ideaal rustpunt, ook bij minder

mooi weer. U kunt de tuin bereiken via het bruggetje links van 'het
kasteeltje'. Op werkdagen bent u er van harte welkom.
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