


Dijktrap op en LA blauwe route zuidwaarts 
 volgen. Rondwandeling wordt dan gehalveerd: 
van ± 9 naar 4,5 km. 

Kijkpunten
1

Petten, stiefkind van de zee: herhaaldelijk 
door stormvloeden weggespoeld en elders 

weer opgebouwd. Het vroegmiddeleeuwse ‘Pethem’ 
of ‘Puthem’ (Putdorp) met z’n door Willibrord ge-
stichte kerkje (± 720) lag zo’n twee kilometer weste-
lijker in zee: op een lange smalle duinenrij die het 
Hondsbos genoemd werd en zich van Camperduin 
tot het toenmalige Zijper Zeegat uitstrekte. Lang-
zaam maar zeker werd Petten teruggedrongen, 
 ondanks verwoede pogingen het tij te keren door 
dijken, strandhoofden en paalschermen. Ook aan 
de noord- en de oostkant moesten aanvallen via  
het achterliggende Zijperwad afgeslagen worden. 
Dit deed men door de aanleg van de Oude Schoorlse 
Zeedijk (± 1300) en de Zijperzeedijk (1597) tijdens de 
herpoldering van de Zijpe. Toen bleef nog de water-
wolf aan de noordkant over. Vanaf 1698 rekende  
de Spreeuwendijk daarmee af. Ondanks alles bleef 
de zee de Hondsbossche en Pettemer Zeewering 
 afkalven. Pas door het leggen van een brede basalt-
glooiing in rond 1870 konden deze echt stormbe-
stendig worden. Petten leek gered. Tot 1943, toen  
de Duitsers besloten het (derde) dorp af te breken 
om vrij baan te maken voor de aanleg van hun 
 Atlantikwall. Van het vooroorlogse Petten is bitter 
weinig overgebleven. Na de oorlog verrees het 
 vierde Petten meer landinwaarts, in de sobere,  
wat schrale stijl van de Wederopbouw.

2
Het Korfwater: een natte duinvallei, groen 
restant van het dichtgestoven Zijper Zeegat. 

In de 19e eeuw werden hier ‘duinpiepers’ geteeld. 
Na WO I verrezen er rondom vakantiehuizen.

3
Huis ter Duin: gebouwd in 1934 als Het 
 Kleuterhuis voor ‘bleekneusjes’ van arme 

ouders uit grote steden. Dit ‘koloniehuis’ werd in 
de oorlog niet door de Duitsers afgebroken omdat 
de ‘Ortskommandantur’ erin zat - tegenwoordig 
fungeert het als hotel.

4
Het Tweede Korfwater in de Pettemerduinen: 
van 1550 tot 1800 lag er een strandvlakte 

tussen Petten en Callantsoog waar zand en zee  
vrij spel hadden en waar hoge, ronde ‘ketelduinen’ 
van zuid naar noord wandelden. Na die tijd is  
dit tussengebied tot rust gekomen en begroeid 
 geraakt, met hier en daar een ‘water’ in de natte 
duinvalleien. In 1914 begon Staatsbosbeheer hier 

met de aanplant van het huidige duinbos op ver-
laten aardappellandjes. 

5
Het Atoom: zo noemden Pettemers vroeger 
de kerncentrale van ECN die zich hier in 

1954 mocht nestelen, midden in een natuurgebied! 
Daarvoor passeert u een uitkijktoren van een 
 militair schietterrein, de laatste in de Noordkop.

6
Werkspoorweg: U loopt hier over het vroegere 
smalspoor van het hoogheemraadschap 

waarover het zand voor het dijkwerk werd aan-
gevoerd vanuit zandboten op het Noordhol-
landsch Kanaal. Het spoor raakte bij de storm  
van 1953 zwaar beschadigd en werd afgebroken. 
Rechts het voorduinlandschap zoals recentelijk 
neergelegd en geprofileerd door de aannemers-
combi Van Oord & Boskalis. 

7
Hazedijk: grasdijk, recentelijk opengesteld 
voor wandelaars. Met rechts uitzicht over  

de grote boerenpolder Zijpe en links over zijn 
 kleine broertje, de Hazepolder - een moerassig 
 natuurgebied met rietkragen (Staatsbosbeheer). 
Tot 1553 lag hier het Zijperwad. Ingepolderd door 
de veelzijdige renaissanceschilder en kerkprelaat 
Jan van Scorel met Vlaams kapitaal onder de veel-
zeggende naam ‘Nova Roma’. Het bijpoldertje in 
de zuidwesthoek werd vernoemd naar Scorel’s 
Antwerpse compagnon Servaes de Haese.

8
Tankval: restant van de Duitse Atlantikwall, 
een zigzaggende gracht van Petten tot 

 Bergen, bedoeld om een geallieerde doorstoot  
met tanks vanuit het westen tegen te houden. 

Lengte: 9 km
Start/eindpunt: Petten, Plein 1945, startpaneel bij 
kerk (nu Cultureel Centrum), tegenover VVVPetten.
On- of halfverhard: ± 90%, 8 van de 9 km.
Markering: eerst blauwe en dan oranje routepijlen 
van nieuwe wandelnetwerk Zijpe op straatmeubilair 
en routepalen. 
OV: Connexxion lijn 151 Alkmaar NSJulianadorp/
Den Helder via Schoorl en Groet, tweemaal per uur. 
Zie www.9292ov.nl.
Detailkaarten: Topografische kaart 1:25.000 blad 
14D Schagen, verkrijgbaar op verkoopadressen  
van portal www.reisboekhandel.nl. 
Eten & drinken onderweg: In Petten zelf en  
op het strand.
Bijzonderheden: Hazedijk (7) voor honden ver
boden. Bezoekerscentrum ‘Zand tegen Zee’, 
 Strandweg 4, 1755 LA Petten, tel. 0725828765. 
Openingstijden: 1/4 tot 1/11, di t/m zo, 1017 uur. 
Daarna alleen op wo, vrij, za en zo 1016 uur. Meer 
info: www.kustopkracht.nl. VVVPetten bij startpunt, 
Zijperweg 1A, 1755 NZ, tel. 0223674.600,  
www.vvvtopvanholland.nl 
Afkortingen: LA=linksaf, RD=rechtdoor, 
LAW=LangeAfstandWandelpad
Tekst: Vladimir Mars/Lopende Zaken


