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WANDELEN HEEMSKERK
KENT U DAT? DAT
GEVOEL ALS JE ALS
EERSTE OP EEN
FEESTJE komt terwijl
de ballonnen bij wijze
van spreken nog
moeten worden opgeblazen. Dat idee
had ik een beetje toen
ik rondsnuffelde in en
om het Noord-Hollandse Heemskerk.
Over een paar weken
staan de bollenvelden
er weer volop in de
bloei, nu zijn de akkers nog zo leeg en
kaal als het dichtbij
gelegen Noordzeestrand. Even nog bewaren dus deze wandeling die ik vond op
die geweldige website
wandelnetwerknoordholland.nl.
door Joop Duijs

D

e routepaaltjes
van het wandelnetwerk schieten echt als
paddenstoelen
uit de grond in NoordHolland. Het gebied tussen
Schagen en Alkmaar, WestFriesland, Midden-Kennemerland, Waterland en de
Zaanstreek is al ‘ingepaald’.
En volgens projectleider
Fred Rodenbach is het een
kwestie van
tijd voordat
ook ZuidKennemerland, ’t Gooi
en de Wieringermeer aan
het wandelnetwerk kunnen
worden toegevoegd.
Maar vandaag dus naar
Heemskerk waar in de
middeleeuwen liefst zes (!)
kastelen stonden ter verdediging tegen de woeste
Westfriezen. Toen die in
1274 werden verslagen en
West-Friesland ingelijfd bij
Holland werden ze als
zodanig overbodig. Twee
ervan, Assumburg en Marquette, staan er nog altijd
in volle glorie. De eerste,
waar Jacoba van Beieren
volgens de overlevering nog
gevangen moet hebben
gezeten, is nu in gebruik
als jeugdherberg, de ander
als hotel. Deftige buurt dus
zou je veronderstellen. Valt
reuze mee, of tegen zo u

Tuinen
en duinen
wilt. Heemskerk is sinds
die middeleeuwen namelijk
een gemeente van hardwerkende tuinders en
arbeiders. De laatsten
vinden sinds de laatste
oorlog vooral werk in de
havens of bij Tata Steel,
waarvan de hoogovens nog
altijd hun warme rook via
hoge schoorstenen de koude lucht inspuwen. Overal
waar we vandaag wandelen

Van riolen was
nog geen sprake

Kassen en
paardenbakken...

te zien en (soms) te ruiken.
We starten bij de uit 1628
daterende protestante kerk
in het hart van het dorp.
Gelijk achter het informatiebord van Wandelnet
Noord-Holland zijn de
perfect onderhouden graven van de op 16 december
1943 omgekomen bemanning van een door een
technisch mankement
neergestorte Lancaster te
zien. Indrukwekkend.
Vanaf het informatiebord
volgen we de groene route
die ons laat zien dat er de
afgelopen decennia veel is
gebouwd in Heemskerk. In
de jaren vijftig en zestig,
toen de industrie zich in
het havengebied enorm
uitbreidde, waren er plan-

nen een enorme stad aan
de rand van de duinen te
bouwen. Toen ook kwamen
er honderden gastarbeiders uit Italië en Spanje
naar Heemskerk en Beverwijk. Er werden vele flats
gebouwd waarvan een flink
aantal inmiddels is gesloopt en vervangen door
moderne appartementen
en laagbouw.

De Heemskerker Duinen is
een fijn wandelgebied bij
het dorp.
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lem I had aangesloten.
Even verderop gaan we de
tuinen en duinen in. Bollenvelden, veel kassen en
een opvallend groot aantal
paardenbakken. Eind negentiende eeuw is dit duingebied ontgonnen voor
landbouw, vooral voor

groente- en aardbeienteelt
waarvan de oogst al eeuwenlang gretig aftrek vond
in Amsterdam.

Bemesten

De tuinders, die hun waren
via het Wijkermeer naar
Amsterdam konden ver-

Forten

Als we de woonwijken
achter ons hebben, komen
we in de overgang naar de
duinen door een deel van
de Groene IJmond. Het is
een groene buffer waarvan
ook de Lunettenzone onderdeel is. De halvemaanvormige verdedigingszone
is gebouwd tijdens de Franse bezetting en werd gevormd door 26 forten die
door wegen of water met
elkaar waren verbonden.
De Duitsers gebruikten ze
nog in de Tweede Wereldoorlog en voorzagen ze van
loopgraven. Er zijn er nu
nog zes van over die worden gekoesterd als cultureel erfgoed. De linie werd
aangelegd na de Slag bij
Castricum in 1799. Ons
land was toen door de
Fransen bezet en die versloegen hier een BritsRussisch leger van 32.000
man, waarbij zich ook onze
latere eerste koning Wil-

9,2

km.

30% onverhard. Honden
aangelijnd
toegestaan.
Horeca in
Heemskerk.

Nostalgische
schoonheid.
KOM IN DE KAS Schrijf alvast maar op: op zaterdag 2 en zondag 3 april 2016 vindt de 39e editie van Kom in de Kas plaats,
het grootste publieksevenement van de Nederlandse Glastuinbouw. Honderden gastvrije groente-, bloemen- en plantenkwekers openen dan hun deuren van de kas voor jou. In meerdere
regio’s verspreid over Nederland kun je komen kijken wat er
allemaal gebeurt in die glazen kassen. Leuk voor jong en oud!
Informatie: komindekas.nl

schepen, namen op de
terugweg 'beer' mee om de
velden te bemesten. Van
riolen was toen namelijk
nog geen sprake, de mensen deden hun behoefte op
een ton. Nog altijd komen
er bij het bewerken van het
veld regelmatig stenen
pijpenkoppen en scherven
tevoorschijn, die ooit in
Amsterdamse beerputten
zijn gegooid.
Heel Heemskerk leefde van
de aardbeienoogst. Als die
tegenviel was het armoede.
Als de aardbeien tegen de
klippen op groeiden, kreeg
de jeugd tien weken ‘plukverlof ’. Later gingen de
boeren ook over op de
bloembollenteelt. Die velden, afgedekt met stro,
liggen er nu nog kaal bij.
Maar in de kassen is altijd
bedrijvigheid; het hele jaar
groeien er tulpen, lelies,
orchideeen en allerlei balkon- en terrasplanten.
Tussen al die bedrijvigheid
door leidt de route ons
door een mooi, rustig stukje Heemskerker Duinen. In
het kader van de werkverschaffing in de crisisjaren
van de vorige eeuw werd
het duingebied beplant
met Oostenrijkse dennen,
maar die worden inmiddels
geleidelijk vervangen door
loofbomen omdat die veel
minder water nodig hebben. Mooie glooiende zandpaden langs traag stromende beekjes brengen ons
weer terug tussen de kassen. Waarboven de vliegtuigen laag overgaan op weg
naar Schiphol. Daar maken
ze hier geen probleem van;
al dat fruit en bloemen
gaan immers via dezelfde
weg de wereld over.

