
Hondsbossche  

 

Schoorlse Zeedijk, een monumentale dijk 
Een lezing door historicus Henk Stapel 
 
 
 De Westfriese Zeedijk is 
UNESCO-werelderfgoed en 
ook de voor onze veiligheid 
belangrijke Hondsbossche 
Zeewering krijgt regelmatig 
aandacht. De Schoorlse 
Zeedijk die ruim drie 
eeuwen van levensbelang 
was voor Noord-
Kennemerland is echter in 
de vergetelheid geraakt. 
Tijdens een lezing brengt 
de in Groet wonende 
historicus Henk Stapel de 
dijk weer tot leven. Hij 
heeft hiervoor diverse 
bronnen bestudeerd en te 
voet, op de fiets en vanuit 
zijn kajak de dijk en de 
omgeving verkend.  
 
 
Aan de hand van beelden van historische kaarten, zelfgemaakte tekeningen en oude en hedendaagse 
foto’s bespreekt hij de aanleg, de betekenis als zeewering en de rol van de dijk in de 
waterhuishouding van het Noorderkwartier. De dijk brak in de Middeleeuwen vijfmaal door. Dit geeft 
aan hoe heftig de zee hier toen nog optrad. De dijkgraaf die de Schoorlse Zeedijk beheerde was de 
schout van Schoorl. Bij herstel werden ook andere dorpen met mankracht en geld om hulp gevraagd.  
De lezing bestaat uit tweede delen, samen anderhalf uur. Voor de pauze betreft het de 
Middeleeuwen tot aan de drooglegging van de Zijpe. Daarna de ontwikkeling van de dijk met 
omgeving naar de huidige situatie, zoals die nu herkenbaar is. Als sluitstuk van de lezing kan men op 
zaterdagmiddag 21 mei met de spreker als gids een wandeling over de dijk maken met een overzet 
per voetveer bij het Noord-Hollands Kanaal en ter afsluiting een drankje in de Schuurkerk te 
Krabbendam (meer informatie over de wandeling op www.scoronlo.nl)   
 
Locatie: Dorpscentrum De Blinkerd, Heereweg 150, Schoorl 
Datum: donderdag 19 mei 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.45 
Toegang: gratis voor leden van de Cultuur-historische Vereniging Scoronlo, voor overige 
geïnteresseerden € 5,00. Uitsluitend contant te voldoen bij de ingang van de zaal.    
  
                                



Wandeling Schoorlse Zeedijk zaterdag 21 mei 2022 
 

 
Programma 
 
13.41 
vertrek met bus 151 vanaf De Blinkerd in Schoorl. (Stapt u elders in Schoorl in, dan is vertrek eerder 
of later.) Zorg tenminste 5 minuten van te voren bij de halte te zijn, want de bus kan voor zijn op 
schema. Zelf bus betalen, bij voorkeur met Ov-kaart inchecken. 
13.50 
uitstappen bij bushalte De Leihoek. U kunt u zich hier ook laten afzetten met de auto. Hier start de 
wandeling. Onderweg krijgt u van de gids Henk Stapel uitleg op enkele locaties. De lengte van het 
totale traject over de dijk is 5,5 km en goed begaanbaar. Driekwart is over gras (geen modder) en een 
kwart over verharde openbare dijkwegen. Die wegen zijn rustig en wij lopen in de berm die ruim is. 
De voorste en achterste wandelaar van de groep krijgen een oranje vestje voor die gedeelten.  
15.00  
aankomst bij monument oorlogsslachtoffers bij het Noordhollands Kanaal. Hier rusten we bij 
picknick-tafel even voor koffie en thee met koek.    
15.10-15.35  
Gerrit Kistemaker, zoon van de voormalige veerman, roeit ons in zijn stalen vlet in groepjes van 5 
personen over. Degenen die reeds zijn overgezet wachten op de anderen bij het Jacob Claesse 
sluisje. 
15.35  
wandeling van het sluisje naar Krabbendam. 
16.00  
aankomst Krabbendam waar we te gast zijn in ’t Trefpunt van de Schuurkerk (Kerkpad 15.) Koster 
Ans Duivenkate ontvangt ons. Hier drankje ter afsluiting van de wandeling. Afhalers die meer dan 
één wandelaar meenemen zijn daarbij welkom. Er is ruim (gratis) parkeergelegenheid. U kunt een 
blik werpen in de Schuurkerk uit 1875 met het orgel uit 1765. 
17.00  
Terugreis naar Schoorl (via De Blinkerd) met afhaler. 



 

 
 
Deelname: voor leden en ook niet-leden van Scoronlo. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 20 
personen. Bij overschrijding daarvan hebben leden voorrang. Daarnaast geldt de volgorde van 
aanmelding. Deelname van kinderen in overleg. Meenemen van honden (ook aangelijnde) is niet 
mogelijk vanwege schapen op de dijk.  
 
Kosten: € 5,- per persoon. Dat is inclusief koffie/thee tijdens rust, overzet en twee drankjes. Betaling 
na bevestiging van uw deelname op:  NL37 RABO 0146 910 060 t.n.v. Cult. Hist. Ver. Scoronlo, onder 
vermelding van ‘wandeling’. 
 
Afhalen:  vanwege ontbreken van openbaar vervoer in de nabije omgeving van Krabbendam 
voorzien we in afhalen met de auto door familie of kennissen. Mocht u over een afhaler beschikken, 
dan verzoeken we deze ook anderen mee te laten nemen. We rekenen met in totaal drie wandelaars 
per auto.    
  
Opgave:  voor maandag 16 mei aan henk.stapel@hotmail.com onder vermelding van:  
- uw naam 
- bent u lid van Scoronlo”      ja/nee  
- wordt u door iemand afgehaald?          ja/nee 
- indien u wordt afgehaald is er dan ruimte voor nog twee andere personen?  ja/nee 
 
Mochten er maandag 16 mei minder dan 20 deelnemers zijn, dan wordt de opgaveperiode verlengd 
tot na afloop van de lezing op donderdag 19 mei. In dat geval dient men zich mondeling bij de 
spreker/gids op te geven.  
 
Bevestiging: maandag 16 mei ontvangt u bevestiging van uw deelname op het email adres waarop u 
zich heeft aangemeld. Daarna kunt u betalen, doch uiterlijk voor donderdag 19 mei.  
 
Slecht weer: Een enkel kortstondig regenbuitje zal ons niet afschrikken. Wordt er langdurig regen 
verwacht, dan zal de wandeling niet doorgaan. U wordt in dat geval op vrijdag 20 mei om 18.00 uur 
per mail geïnformeerd. Uw bijdrage wordt in dat geval geretourneerd.  
 


