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Langs de Pirclavallei . m
waar de laatste jaren zand isar.
gegraven om een vochtiger kli
maa t te scheppen voor allerle i
amfi bieën en planten als het
du izen dguldenkruid, parnassla
en zonneda uw, naderen we de
spectaculaire steile oos tran d
van het duingebied.

Langs de Hoge Nolweg lijkt
het zestiende-eeuwse kerk je
van Groet I!I uit de grond op
\e ri\ZI"D. UIteindelijk staan we
bijna oog in oog met de toren
haan. Verderop ontrolt zich het
ene na he t andere pano rama
van een bijkans on-Nederland
se schoonheid. Geluiden van
het dorpsleven stui teren om 
hoog : een timmerman fluiten d
aan de arbeid , twee kwebbelen
de buurvrouwen, het gerinkel
van kettingen in een boe ren
schuur. Vlak voor de trap om
laag biedt het 5J meter hoge
duin als uitsmijter een laatste
glim p van de Noordzee.m

aankondigde later in de week
terug te keren met het leerlin
genbestand van een paar lagere
scholen. Minkerna moest er
wel voor lorgen dat er dan
'500 ijsjes klaar lagen... Ik ben
hie r toch bij de Berenkuil , niet
waar", had de man gevraagd .
"Jazeker". haa stte Minkern a
zich te zeggen, ofschoon hij
nooit van de naam had ge
hoord. Hij beste lde de ijsjes en
ondanks bange voorgevoelens
kwamen de scholieren volgens
afspraak opdagen. Sindsdien
heet de zaak officieel De Beren
kuil.

Vele jaren later ontdekte
Minkerna de man weer op zijn
terras en vroeg hem hoe hij bij
de naam De Berenkuil was ge
komen. Het bleek dat de klant
de Ijsbeer had bedoeld, een na
bijgelegen duinhelling m
waarop vroeger een stuifza"ilcI"=
plek aan een ijsbeerkop deed
denken.

zoeken.
De juttershistorie van de

streek is opgetekend in en kele
boeken van journalist , dichter
en horeca-ondememer Jouke
Minkerna (6r) uit Camperduin ,
tot voor kort pacht er van het
midden in de dui nen gelegen
'bosbuffet' De Berenkuil. In de
zaak. die is overgenomen door
zijn dochter en schoo nzoon,
toont Minkema, medewerker
van dorpskrant De Duinstreek,
de eeltbult op zijn rechter mid
delvinger. ontstaan door het
hanteren van de pen. Nog
steeds moet hij niets weten van
een tekstverwerker bij het note
ren van zijn rijmelarij en. mij
meringen en verhalen over ka
rakteris tieke streekbewoners.

Ruim 30 jaar geleden gaf
Staatsbosbeheer deze telg uit
een geslacht van horeca-onder
nemers het uitspannin kje in de
duinen in beheer. Een van de
eerste klanten was een man die

voor het vak" .
Ook de mod erne technolo

gie zit de jutters dwars . Grote
boeien met bin nenin voor dui
zenden guldens aan elekt roni 
ka, zijn tegenwoordig vaak
voorzien van een radiozender
tje. Pas geleden heeft Rijkswa
terstaat zo'n boei kunnen uit
peilen in de garage van een jut
ter in Callantsoog.

De Rover trad elf jaar gele
den in de voetsporen van zijn
illust ere voorganger. Simon
Gutker, die tot op 87-jarige leef
tijd actief was. Vereeuwi gd in
brons leunt de inmiddels over
leden Gutker op de Hondsbos
sche Zeewering, vlak bij voor
heen Paviljoen Minkema, te
gen de zuidweste rstorm.g

Henk Snip. een notoire jut
ter te Groet. stelt zijn in de loop
der decennia verworven strand
schatten ten toon. Het aardige
mus eumpje DJ ligt dicht bij de
rou te en is op afspraak te be-

Toerisme IJ

Wandelaars als nietige stipjes onder imposante wolkenluchten, het st rand bij de Schoo rlse Duinen.

met misle idende lichts ignalen
een schi p te laten stranden, de
bemanning om zeep te helpen
en de lading in de wacht te sle
pen .

De branding is tegenweer
dig minder gul. ..De schepen
zijn zeewaardiger en er worden
nog maar weinig ladingen aan
dek vervoerd ", zegt strandven
der Willem de Rover (50) uit
C.amJll'J.duin.. oen. Ig"ote,. be
daarde kerel met woeste baard ,
recht-door-zee in zijn optre
den . Hij stelt aangespoelde
goederen veilig voor de ge
meente Schoorl, Soms levert
dat een kat -en-muisspelletje
met de jutters op. De inzet is
meestal een aangespoelde boei.
drijvers van visnetten. een par
tijtje hout. of alleen maar pres
tige...Het is geven en nemen" ,
zegt De Rover. voor zijn aan
stelling zelf ook jutter. "Als je
niet kunt accepteren dat ze je
wel eens voor zijn. deug je niet

zenveld. n Dit is de enige plek
in Noord- Holland waar de
nachtzwaluw vanaf juni zijn
geratel laat horen. Verder staat
het gebied bekend om de aan 
wezigheid van graaf- en weg
wespen, roof- en zweefvliegen
en vlinders.

Het bos wijkt. Als rustend
borstelwild liggen met helm
begroeide heuveltjes langs het
fiets pad. De beklimming van
de 3I'L meter hoge Zwarte
Blink D wordt beloond met
een eerste blik op de zee. Aan
de overkan t van d~we strekt 't
Kleine Ganzenveld , zich uit ,
tot voor kort br ge ied van
zo'n 8000 paar meeuwen. Tot
opluchting van Staatsbosbe
hee r hebben vossen hier een
ein de aan gemaakt. De plassen ,
destijds smerige modderpoe
len , zijn nu zo schoon dat er
kikkers. padden en salarnan 
ders huizen.

Gegeseld door hagel en
stuifzand dalen we bij Schoor]
aan-Zee af naar het strand. Een
vals zonnetje, groene zee, geel
helm, oranje regenpakken. De
elementen zijn onbarmhartig
ma ar van een overweldigende
schoonheid.

In de afgekalfde duinen val
len oude veenlagen B te ont
dekken, restanten van de laag
vlakten die zo'n 3500 jaar gele
den zijn ontstaan achter de
toen aanwezige zandige
strandwallen. In het blootgeko
men veen zijn oude ploegspo
';'t~~, J:t!t-r:tlt%~~ift~.':.'}. 'b'"Jmuks.
voorwerpen gevonden.

De hui dige duinen zijn ont
staan tussen de jaren 1000 en
13 0 0 , een periode waarin het
veel gestormd en gestoven
heeft . Een flink deel van de be
bouwing tussen Schoor! en
Camperduin verdween toen
onder het zand. De armlastige
bevolking voerde een harde
strijd om het bestaan, waar bij
strandjutterij extra geld in het
laatje bracht. De jutters uit de
ze contreien waren berucht. Ze
schrokke n er niet voor terug

bosuilen het echte voorjaars
concert openen. meestal in [a
nuari, later komen de grote
lijster en de merel. de 'in rok
gestoken kunstenaar'. in de
woorden van Nieuwenhuizen.

De boswachter reserveert
zijn alter ego voor wie een kar
retje zand komt weggraven. of
fietst op de wandelpaden . De
dienstklopper verdringt de po
eet zodra dat nodig is.

Met enige tegenzin neemt
hij afscheid bij de Waterbos
vlakte n("Zie je hoe prachtig
die vrijstaande zwarte den ui t
komt? En hoe die vliegdennen
de openheid onderbreken ?") ,
om zich in zijn kantoor aan de
administra tie te zetten. Wij
trekken verder door zijn ge
bied, de breedste duinstrook
van Noord-Holland. De ene
helft is bos, de an dere hei,
helm- en stui fduin . Corsicaan
se en Oostenri jkse dennen.
zeer geschikt als pion iers op ar
me grond. vormen de overgro 
te meerderh eid in de tussen
r863 en r9 30 tegen het stuive n
aangelegde bossen .

Een smal pad met restan ten
van een klinkerbes trating leidt
langs het voormalige bosarbei
dershuisje De Blauwe Reiger,
nu recrea tiewoning. ..Halt..,
schalt het door het bos, net
voordat wij een ruiterpaadje
willen kruisen. Wij gehccraa
men werktuigli jk. maar he t be
vel van een hoog te paard geze
ten heer blijkt gericht aan zijn
twee metgezellen. Het gt~'Pft
is tienta llen meters van ons
v·erwijderd. ..Gaat u maar
voor" . roept hi j ons toe. Dat
doen we, inwendig steigeren d
om de overbod igheid van zijn
ingreep. "Mooie Belgische her
der". weerklinkt het nu tu ssen
de bomen . Helaas geeft de ver
schijning van onze onvervalste
Hollander de knollen geen aan
leidin g om op hol te slaan.

Door de kalkarme bodem,
kenmerk van de duinen ten
noorden van Bergen , tiert de
heide welig op ' t Groote Gan-

Door Gerard Rigter

D e zon vindt een kiertje
in het donkergrijze
wolkendek en de

Schoorlse polders lichten fel
groen op. In het platte land
schap. aan de horizon zwart af
gebiesd door de duinen, heb 
ben lange schaduwen en ma gi
sche kleuren de somberheid
even verdreven.

De betovering duurt maar
kort . Aan de hoge, droge en
chiquere kant van het dorp ,
hult het bezoekerscentrum van
Staatsbosbeheer n zich in de
grauwheid van ä11edag. Een
wolkbreuk dreigt. daarom eers t
maar even naar bin ne n.

Daar staat het boek Natuur
leven in de Schoorlse Duinen
van boswach ter Fran s Nieu
wenhuizen (59), hie r actief
sinds r958. Een man met dich
terli jke gaven. Het jubelt in
zijn binnenste, schrijft hij, als
hij door zijn domei n dwaalt en
constateert dat de struikheide
een paarse gloed vertoont,
boomvalken vliegles geven aan
hun jongen en een moeder
houtsnip haar voltallige kroos t
koestert.

Nieuwenhuizen komt er
rond voor uit dat hij op een
voorjaarsochtend kan staan
grienen bij de eerste vogelzang.
Komt het door het wonder van
de reis vol ontberingen die de
nietige diertjes hebben vol
bracht? Het einde van de win
ter en de belofte van een nieuw
zomerseizoen? Of 'lijn hl'l 'l:ijTi
eigen diepe roerselen? De au
teur berust in zijn onwetend
heid.

Nieuwenhuizen loopt mee
langs [an Bas Z'n Tuin tje, EI
een stui fduingebied waar een
lang vergeten keuterboer ken
nelijk ooit kans zag iets eet
baars aan de schrale bode m te
onttrekken. De boswachte r
spreekt van 'de taal der vogels',
die hij op de band heeft vastge
legd en in afwachting van de
lente urenlang kan beluisteren.
Hoogtijdagen beleeft hi j als de

Voorde liefhebbers van rust en natuurschoon komt TOERISME met een
afWisselende voorjaarswandeling langs bos, hei, stu if- en helmd uinen en
spectaculai re vergezichten. De nagenoeg autovrije route loopt door de
Schoorlse Duinen, waar de natuur zich van zowel zijn lieflijke als zijn rui
ge kant laat zien. Nu de dagen weer lengen komt in de beschutte bossen
het gezang van de vogels goed op gang. Hier en daar weven uitbottende
struiken al een groen waas tussen de boomstammen.
In de kale stu kken zijn de elementen onstuimiger: daar waa it de zeebries
om de duintoppen en is het gebulder van de branding vaak al goed te ho
ren.
Het is comfortabel lopen in dit gebied; Staatsbosbeheer heeft het voor
zien van uits tekende wandelpaden. De op deze pagina afgedrukte route
beschrijving, compleet met kaart, wijst de weg. De cijfers in de verhalen
komen overeen met die op de kaart.
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kruising RA en direct weer LA. O p dr ie
s prong rechts aan houden. Bij begin hei n
LA (wit). Langewegovers teken, RD bos in.
Pad naar links negeren . Daarna op vier
sprong RA, smal pad omhoog. Na ca . 60
m. weer RA. Vlak voor asfaltweg LA, smal
pad. Na rechts gelegen hu is RA, asfaltweg
oversteken , RD bospad in. Bij he ide EI RA,
Wilhelm ina laan . Steeds RD tot T-kruis ing.
LA, Mariaweg. Ruiterpad kru isen , h ierna
RA, langs bord 'voetpad '. O p dries prong
links aanhouden. Bij bank LA, da arna RA.
Pad komt uit bij asfa ltweg.
Wie de KORTE ROUTE wil volgen moet hier
RA.m Asfaltwegvolgen, steeds RD. Bosbuffet
De Berenkuil passeren. Bij paddestoel 20379
LA en direct hierna bij bordje 'Fietspad'
schuin RA, zandpad. Pad buigt meteen naar
rechts, hiernaop viersprong RD. Diepgelegen
ruiterpad kruisen, don LA. Op viersprong RD
deJachtweg kruisen. Op volgende viersprong
RA. Dan RD tot T-kruising mtl uitzicht en
bank. RA en hoofdroutevervolge», zie hierop
dervanaf" ·
Om de HOOFDROUTE te volgen LA. As
faltweg volgen, tot links gelegen trap naar
uitz ichtspuntD mTrap op, aan andere
kant van duin om laag. Beneden LA weer as
faltweg op lml Steeds RD tot paddestoel
20597 bij betonplatenweg. LA naar strand .
RA strand op .fJ Vlak voor Ho ndsbossche
Zeewering RA houten trap op.
Na V.h. Paviljoen Minkema E:J RA, la ngs
Snackstop Rotonde en wee r RA, fietspad
op. Bij fietsoversteekplaats weg over, fiets 
pad vervolgen. Bij paddestoel 20899 LA
en bij paddestoel Z0568 RA, Nieuwe
Weg·B
Na 50 m LA, Hoge Nolweg. m Vlak voo r
vuilnisbak RA en schelpenpad voortdurend
volgen. Pad maakt haaks e bocht naar links.
hierna RA (rood) . Dit pad steeds volgen tot
vijfsprong bij bank en bordje Groete rweg.
Deze oversteken , pad nemen dat steil om
hoog loopt. Derde pad RA (wit) . • • Dit pad
volgt de du inrand en biedt schitte rende uit
zichten. Steeds RD tot pad na uitzichttafel
BI eindigt bij trap. Afdalen en beneden LA.
Tweede pad LAnaar bezoekerscentrum.

(De aangegeven kleuren komen overeen met
die van de pijlen op groene paa ltjes bij som
mige kruis inge n. Niet alle paa ltjes zijn ver
meid.)

WANDELROUTE

ping De Ho ndsb os. halte ' Hondsbossche
weg' (zie kaartje) : NZH-Iij ne n '50/ 15' Den
Helder/Petten-Schoorl-Alkmaar. Terug naa r
bezoe kerscentru m: in Schoor! uitstappen
bij halte ' Bovenweg'. O p de viersprong RA,
Hu ismansweg in. O p T-kruising RA. Vol
gende T-kruising weer RA. Dan LA bord en
'bezoekerscentru m' volgen . (700 mlopen
v.a. bushalte.)
JUTIERSMUSEUM van Henk Snip, Hee re
weg 3Z1-Z.. Groet. Uits luitend na afspraak
te bezoeken, tel. 02209-'7'3.
HO RECA: bos buffet De Berenkuil aa n de
Schoorlse Zeeweg in de du inen, 1 mrt .-j r
okt . dag . 9 .00-'8.00 u., 1 nov.-z8/29 feb. al
leen in de weekeinden en de vakanties. Bij
zeer slecht weer d icht.
• V.h. Paviljoen Minkema , Heere.....eg.
Cam pe rd uin. 1 apr -i nov en in vakanties
dag. v.a. 9.00 u. , nov-i apr open behalve
ma . en di.
• café-re st . Campernol, Heereweg, Cam
pe rdu in 1 apr.-3' okt . dag . 9 .00-22 .00 u. 1
nov.-ji mrt. wo. en do. ges l.
• 's Zome rs strandtenten bij Schoorl-aan
Zee, Hargen-aan-Zee en Camperduin.
• d iverse gelegenheden in Groet.
• d iverse gelegen heden in SchoorI.

Naa r ingan g van bezoekerscentrum D 10'
pe n. Tegelpad links om gebouw volgen.
Voor klaphekje LA. Bovenaan RA, pad naast
as faltweg. Bij bord je 'speelkui!' de Schoor]
se Zeeweg schuin naar rechts oversteken
en voet pad aan overkant vervolgen, weer
parallel aan asfaltweg. Bij bank en vuilnis
bak LA.
Op T.kru ising RA (geel- rood- wit). Pad
buigt bij zandverstu iving B haaks naar
rechts. Hierna Ie pad LA (gee l+wit). Op T-
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(RD - rechtdoor, RA- rechtsaf. LA- linksaf)

RONDWANDELING van 18.5 km (kan on
derbroken word en na 12.5 km) door de
Schoorlse Duinen. Een deel van de rou te
loo pt over het strand. Er kan ook een korte
rou te (10.5 km) gevolgd worden.
BEGIN· EN EINDPUNT: bezoek erscen
trum Het Zandsp oor van Staa tsbosbeh eer,
Oorspron gweg, Schoorl (N H). Open: d i.,
wo. en do . 9 .00.12.00 en 13.00.1].00 U.

Za., zo. en feestdagen '0.00"7.00 u. Ma.
alleen op afsp raak voo r groepen e.d.
AUTOMO BILISTEN: v.a. Alkmaar N9 rich
t ing Den Helder. In Schoorlda m LA (r.
Schoorl) . Bij apotheek LA (r. cen t rum). Na
stoplicht RA (r. centrum). Op T-kruising
RA, Heereweg. Na rijtje winkels bij padde
stoel LA. borden ' Bezoekerscentrum' vol
gen .
BUSRE IZIGERS: NZH-lijn 169 van af Alk
ma ar tot halte 'Westerkim me' aan de Hee
reweg. Vanaf de halt e de weg oversteken en
RA stoep volgen (dor p in de rug). Zes me 
te r na parkeerverbodsbord LA sma l bospad
in naar parkeerterrein. Dit schuin naar
rechts oversteken . Dan weg en fietspad
oversteken , pad naar bezoek ers centrum
op .
BUSHALTE op de hoofd rou te: na 12.5 km,
in Camperduin aa n de Hee reweg , bij carn -

I. Bezoeke rscentrum Het Za nds poor
2. Jan Bas Z'n Tuintje
3. Waterbosvlakte
4 . 't Groo te Ganzenveld
5. De Zwarte Blink
6. ' t Kleine Ga nze nveld
7. Veenlagen in het duin
8 . Beeld Simon Gutker
9. Strandjuttersmuseu m

10. De Ijsbeer
11. Pirol ava llei
12. Kerk je van Groet
13. Uitzichtta fel
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