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Holland voor
sproetenkoppen
DE WIND BLAAST STOFWOLKEN EN VEEGT ME ZONDER
PARDON DE MANTEL UIT. HET ZAND POEDERT DE
NEUZEN VAN MIJN WANDELSCHOENEN. DE ZON
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REKT MIJN SCHADUW OP EN SCHIJNT MET HAAR
VERGEVINGSGEZINDE LICHT OVER DE ZANDVLAKTE.
HIER EN DAAR STAAT EEN STUG BOSJE, DAT MET ZIJN
VERGROEIDE TAKKEN TEGEN DE WIND AANLEUNT. BEN
IK OP DE SAVANNE BELAND? ALLEEN DE TEMPERATUUR
DOET ANDERS VERMOEDEN.
Ik bevind me midden in Meijendel, een natuurgebied ten westen van
Wassenaar. Tussen elitaire huizenkasten en de grijsblauwe Noordzee
ligt een brede duinenrij van zo’n tweeduizend hectare. Nergens is het
duingebied zo divers als hier: kleine meertjes, open vlaktes, hobbelige
zandheuvels bespikkeld met dotten zeegras. De kalender meldt de
eerste voorjaarsdag, maar handschoenen zijn geen overbodige luxe. Een
kronkelend duinpad voert me naar de kust. Ik kruip in de holte van een duin
en vind beschutting tegen de straffe oostenwind. Sjaal los, jas uit, ik lig in
bikini op Bermuda. Nu weet ik weer waarom schrijvers van ‘blonde duinen’
spreken. Daar is werkelijk niets Indisch aan. Dit is exotisch Holland voor
sproetenkoppen.

Rafelige duinranden
Mijn wandeling door Meijendel is onderdeel van het Hollands Kustpad, een
213 kilometer lange wandelroute langs de watergrenzen van Nederland.
Wie de roodwit gemarkeerde paaltjes volgt, ontdekt bijzondere stukjes
kust: van rafelige duinranden tot kaarsrechte kavels begrensd door
standvastige zeedijken. Het kustpad loopt van Hoek van Holland naar
Den Helder en is slechts één van de etappes van het North Sea Trail, dat
helemaal van Noorwegen naar Schotland leidt. Willekeurig is die route niet,
want er is al duizenden jaren contact tussen de bewoners van de kustregio’s.
In zeilscheepjes, zeekotters en containerschepen bevaren zendelingen,
vissers en handelslui sinds jaar en dag de zeewegen tussen Nederland,
Duitsland, Engeland, Schotland en Scandinavië. Kloosters zijn gesticht,
handelsposten geopend, kolonies gevestigd. In zijn onlangs verschenen boek
The old ways beschrijft Robert MacFarlane hoe die zeeverbindingen hebben
bijgedragen aan een ‘shared Atlantic character’. Dat is koren op de molen
van Europese beleidsmakers op zoek naar gemeenschappelijke grond onder
de voeten. Het North Sea Trail is nog steeds in wording, maar aan subsidie
geen gebrek. Goed nieuws dus, voor zowel euro"ele als eurosceptische
wandelaars!

Zee in zicht
Het Hollands Kustpad wordt overzichtelijk beschreven in een boekje van het
Wandelplatform, dat de route opdeelt in kleine stappen van 2 tot 8 kilometer. Je kunt
zomaar een stukje lopen, of gelijk een heel eind. In de buurt van het kustpad bevinden zich
talloze overnachtingsmogelijkheden, van kleine hotelletjes en goedkope b&b’s tot
(paal)campings. Onderweg word je voortdurend verrast door bijzondere uitzichten. Zo
stuit je bij Noordwijk op de Atlantikwall, een rits Duitse bunkers die een geallieerde invasie
moest verhinderen. Even verderop voert het pad lange tijd door een dennenbos en ook op
andere plekken is de zee lang niet altijd in zicht. Mooi is het stuk in de Coepelduynen, waar
je als wandelaar vrij door de strandnatuur mag struinen. En Meijendel natuurlijk, waar zich
tegen de schemering veel reeën laten zien.

Fijn maar klein
Wij Hollanders zijn een nuchter volkje. Groots en meeslepend is enkel weggelegd voor
de altijd woelige watermassa die Noordzee heet. Onze huizen zijn poppig, de tuintjes
aangeharkt, de natuur "jn maar klein. Nietsvermoedend beklim ik de toren midden in het
park van Meijendel. Niet doen! De oneindige zee vecht om een plekje naast een vervallen
pier, Haagse wolkenkrabbers en de fabrieken van Rotterdam. Gewoon met je neus bij de
graspollen blijven, dán gaat er een wereld voor je open.
Tekst Sarah van Wijk Foto’s diverse reisleiders/Dreamstime

Zelf het Hollands Kustpad
verkennen?
Ga een midweek op stap met Amarant Reizen! In 5 dagen
wandelen we van Haarlem naar Hoek van Holland.
Voor meer informatie, zie www.amarantreizen.com
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