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De Nederlandse kust kende 
kwetsbare plekken, die de 
 afgelopen jaren zijn aange-
pakt. Bij Katwijk lag een van de 
laatste zwakke schakels – hier 
liep de zeewering niet langs het 
strand, maar dwars door het 
dorp: zo’n 3.000 mensen woon-
den buitendijks. Bovendien was 
de dijk niet sterk genoeg, een 
zware storm zou het land tot 
Leiden kunnen overstromen. 

De kustvernieuwing is spectacu-
lair gedaan, want eerst is er in 
het oude duin een nieuwe dijk 
gebouwd en pal daarachter een 
parkeergarage met een lengte 
van zo’n 500 meter. Het grap-
pige van dit spektakel: je ziet 

er bijna niets van, want dijk 
en garage zijn verpakt in een 
dikke laag duinzand beplant met 
duizenden helmplanten. Op een 
paar plekken zie je grote ramen 
in het duin: toegangen tot de 
onderduinse parkeergarage. 
Ook steken er eenzame bruin-
roestige gebouwtjes boven het 
helmgras uit: de nooduitgangen 
van de parkeergarage. 

De kustlijn steekt nu een stuk 
verder in de zee dan voor-
heen. Langs het wandelpad 
over de nieuwe duindijk staan 
afbeeldingen van schilderijen 
uit eind 19e/begin 20e eeuw 
over het vissersleven. Op die 
van J.H. Wijsmuller is mooi te 

zien hoe dicht de kerk tegen 
het strand aan lag en wat een 
afstand er nu is. Ook strandtent 
De Zwaan geeft de verbreding 
mooi weer. De uitspanning keek 
uit over zee, maar ligt nu in een 
laagte, omgeven door nieuwe 
hoge duinen; van zeezicht is 
niets over. 

Je kunt het brutaal noemen: in 
tijden van zeespiegelstijging de 
kustlijn zeewaarts verleggen, 
maar niets is minder waar, want 
dankzij die verlegging kan de 
kust zware stormen weerstaan 
– het verlengde strand remt de 
golfkracht, waarna de duinen 
de waterklap kunnen opvangen. 
Vanaf het strand zie je alleen 

duinen en niet de boulevard en 
dat is ook winst, want net als 
in andere kustplaatsen is die 
huizenrij vrij onooglijk.

WANDELEN
Maak zelf een wandel-
route via het wandelroute-
netwerk van Zuid-Holland 
 (zuidholland.wandelen123.
nl) of haal een kant-en-
klare wandeling   binnen 
via ‘vvv katwijk   wandelen’ 
(Kust&Zee  Wandeling, 12 kilo-
meter). Op wandelnet.nl 
vind je  informatie over het 
 Nederlandse Kustpad, deel 2, 
bijvoorbeeld de etappe 
Den Haag CS-Katwijk aan Zee 
(21,8 kilometer).

■  WIM TEN BRINKE

STAD EN LAND HEBBEN HISTORIE EN TOEKOMST. DAARTUSSENIN 

VERANDERT ER VEEL. DAN GAAT ER VAN ALLES OVERHOOP, DAN 

WORDT HET LAND GEPELD. IN KATWIJK AAN ZEE IS DE ZEEWERING 

VERSTEVIGD, DAT IS VEILIGER EN JE KUNT – UNIEK IN NEDERLAND - 

NU PARKEREN ONDER HET NIEUWE DUIN.

Dijk-in-Duin, Katwijk aan Zee

Het gepelde land
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