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Ongestoord rondbanjeren en een  

beetje denken en dromen. Dat doet  

schrijfster Annejet van der Zijl het liefst in 

de Schoorlse Duinen. Vandaag  

wandelt ze, samen met hond Toby, door 

haar ‘eigen’ duinen bij Groet. Samen met 

boswachter Patricia van Lieshout.

 T
oby, een retriever, is door het dolle heen. Opge-

wonden trekt hij zijn baasje naar het wandelpad dat 

regelrecht de duinen in leidt. Dit is zijn draf- en ren-

baan, sinds Annejet en haar man vijf jaar geleden 

een duinhuis kochten in Noord-Holland. ‘Ons huisje ligt bij 

jachtduinen omringd door weilanden en oude landgoede-

ren. Maar hier in Groet wandel ik ook graag. Deze duinen 

zijn zo lekker wild en het is er rustig. Zo vlak bij zee voel je 

veel ruimte in de lucht, veel licht. Ik vind het heerlijk dat je 

hier geen massa’s mensen tegenkomt. Vaak alleen mensen 

die ook met hun hond op pad zijn.’ 

Die verlatenheid die de schrijfster ervaart, is opmerkelijk als 

je bedenkt dat de hoogste duinen van Nederland, hier zo’n 

twee kilometer verderop, volgens boswachter Patricia twee 

miljoen bezoekers per jaar trekken. Maar het natuurgebied 

de Schoorlse Duinen is zo uitgestrekt – 1800 hectaren – dat 

iedereen zijn eigen verborgen paadjes kan vinden. De hoog-

ste top, de Catrijper Nok, is 55,4 meter. Als het helder is kun je 

op die punt wel dertig kilometer over zee en polder uitkijken.

Er staan vier miljoen dennen (achttien soorten) 

van Groet tot Bergen aan Zee die de zandkorrels 

vasthouden

De kwaliteit van het Schoorlse zand was zo 

verfijnd dat het als grondstof voor de glas- en 

kristalindustrie werd gebruikt

Liever verdwalen
Vandaag lopen we onze neuzen achterna, zomaar een 

rondje. Annejet is niet op zoek naar spectaculaire uitzichten 

of andere groene hoogtepunten. ‘Het gaat mij om ín de na-

tuur zijn.’ Dat gevoel deelt de boswachter. ‘De natuur is meer 

dan een decor. Alles loslaten en er echt zijn, is het mooist.’ In 

het verlengde daarvan is Annejet ook niet zo van de officiële 

routes. Ze verdwaalt nog liever. Gelukkig heeft haar man 

wel richtingsgevoel, lacht ze. ‘We duiken meestal ergens de 

duinen in en zien wel waar we uitkomen, eten na afloop een 

visje en gaan weer naar huis. Wij voelen ons in dit land ook 

geen bezoekers, meer bewoners.’

We wandelen achter Toby aan over het kalkarme zand dat 

tienduizend jaar geleden aanspoelde en alleen bij Schoorl on-

vermengd is blijven liggen. Omdat er niks op wilde groeien, 

Annejet van der Zijl is een van de meest gelezen literaire 

non-fictieschrijfsters van ons land. Zij debuteerde in 1998 

met Jagtlust en publiceerde daarna Anna, de biografie van 

Annie M.G. Schmidt. Haar grote doorbraak was Sonny Boy, 

waarvan meer dan een half miljoen exemplaren werden 

verkocht. Zowel Anna als Sonny Boy zijn verfilmd. Daarna 

volgden de spraakmakende biografieën van Bernhard en 

Gerard Heineken. Tijdens haar research voor Bernhard  

ontdekte ze het onderwerp voor De Amerikaanse prinses, 

haar laatste boek, over het veelbewogen leven van de  

Amerikaanse peetmoeder van prinses Beatrix. 

www.annejetvanderzijl.com
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Annejet van der Zijl in de Schoorlse Duinen
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De mannetjeszandhagedis krijgt in de paartijd heldergroene 

flanken en voorpoten. De eitjes begraaft het vrouwtje in het 

zand. Die komen door de warmte van de zon vanzelf uit. 

De Catrijper Nok is het  

hoogste punt in Noord-Holland

‘De mooiste

ontstaan tijdens het
zinnen

lopen’
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bleef het zand onstuimig stuiven. Zo kregen de hoogste 

duinen van Nederland hun vorm, maar tegelijkertijd 

vormde de zandmassa een bedreiging voor omliggende 

dorpen. Patricia vertelt dat bij de oprichting van Staatsbos-

beheer in 1899 de boswachters de opdracht kregen het 

‘Zandmonster’ te temmen door de aanleg van helmgras, 

heide en dennen. In 1960 zijn de laatste bomen geplant.

Natuurfreak
De geschiedenis van de literaire non-fictieschrijfster gaat 

terug naar deze Noord-Hollandse kuststreek. Op 6 april 

1962 werd Annejet geboren in Oterleek, een klein dorpje 

bij Alkmaar waar haar vader, fysisch geograaf, lesgaf en 

voor zijn doctoraalscriptie onderzoek deed in de duinen. 

Annejet was zeven toen het gezin naar Leeuwarden ver-

huisde. Haar liefde voor de natuur is een erfenis van haar 

vader, vertelt ze. ‘Hij was een echte natuurfreak en nam 

me mee naar buiten. Dan vertelde hij me over biotopen 

en dat soort dingen die je als achtjarige niet hoeft te we-

ten, maar ik vond het állemaal interessant.’

Onze tocht gaat verder naar de drooggevallen Harger-

plas, één grote uitgestrekte zandbak zonder paden waar 

de wandelaar mag struinen en Toby op zoek gaat naar 

stevige takken. Op deze plek, legt Patricia uit, hebben de 

boswachters de dennenbomen gekapt zodat het zand – zij 

het in beperkte mate – weer vrij mag stuiven. ‘Door die 

beweging ziet het gebied er elke dag anders uit en wordt 

de variatie tussen open en beschutte plekken groter. De 

terugkeer van de zeldzame zangvogel de grauwe klauwier 

hebben we hieraan te danken en voor de zandhagedis zijn 

er meer bijzondere insecten om te eten.’

Gelukkig
Voor Annejet is de natuur onderdeel van haar dagelijkse 

routine geworden sinds ze niet alleen maar in de stad, 

maar ook bij de duinen woont. ‘Mijn grote angst toen we 

een hond namen, was: kan ik dan nog wel schrijven? Ik 

was gewend me heel erg op te sluiten als ik aan het werk 

was. Maar ik heb juist meer lucht gekregen. Mijn laatste 

boek De Amerikaanse prinses heb ik hier geschreven. Ik 

begon twee jaar geleden toen Toby een pup was. Al dat 

gewandel gaf me juist veel inspiratie, dus eigenlijk hebben 

we het met z’n tweeën geschreven.’

In tegenstelling tot haar vader maakt Annejet geen studie 

van de natuur. ‘Ik kijk wel om me heen en geniet van het 

licht, de geuren, vogels, maar ik kan ook heel erg in mijn 

eigen hoofd verdwijnen, in mijn eigen verbeelding. Dan 

zie ik scènes voor me of vorm ik woorden, zinnen. De 

mooiste zinnen ontstaan tijdens het lopen.’

Terugwandelend door het bos wijst de schrijfster ons op 

het mooie gefilterde licht dat door de naalden doordringt. 

Ze vertelt aan Patricia dat haar vader, die vorig jaar over-

leed, na zijn pensioen vrijwilliger was bij Staatsbosbeheer. 

‘Dat vond hij heerlijk. Graven, zagen, planten. Dan was 

hij het gelukkigst. Ik word ook heel gelukkig buiten. Als 

mij iets dwarszit, duik ik het liefst het bos in. Na een fikse 

wandeling ziet de wereld er al weer anders uit. En net als 

mijn vader hou ik het meest van de duinen. Dit is de plek 

waar ik hoor, waar ik vandaan kom. Ik ben nooit bang en 

voel me beschut hier. Die duinen hebben iets waardoor je 

je geborgen voelt. Ze zijn zacht. Ze beschermen je.’

’Ik word ook heel gelukkig  
buiten. Als mij iets dwarszit,  
duik ik het liefst het bos in’

Grauwe klauwier

Cadeautje voor abonnees: we verloten vijf 
exemplaren van Annejets nieuwste boek  
De Amerikaanse prinses. Doe ook mee via 
www.staatsbosbeheer.nl/annejet. 
Deze actie geldt t/m 14 november 2016.

Buitencentrum Schoorlse Duinen 
Buitencentrum Schoorlse Duinen aan de Oorsprongweg 1 is  
het startpunt van verschillende fietsroutes en wandelroutes  
zoals de duintoppentocht (23 km), boomplanterstocht (12 km), 
stuifduinentocht (17 km) en herfstexcursies.
Oktober is de paddenstoelenmaand. Zo is er de hele maand een 
paddenstoelenexpositie in het buitencentrum te zien en wordt  
er een gelijknamige expeditie voor het hele gezin georganiseerd.  
Bij de balie ligt een rugzak klaar met een paddenstoelenpaspoort, 
zoekkaart, loep en spiegel om de verschillende schimmels in kaart 
te brengen. 
De paddenstoelenroute is 6,5 kilometer lang en is uitgezet langs 
de plekken waar de meeste paddenstoelen groeien. 
www.staatsbosbeheer.nl/schoorlseduinen

doen!


