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Het 'zwarte gat' van Heemskerk
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Van Tuyll van
Serooskerken

uiteindelijk in 1938 de acht
honderdhectare duin verkocht
aan de provincie Noord-Hol
land. Ikmeen voor een bedrag
van 350.000 gulden.

De woonhuizen aan de Kruis- Met deze gegevens in het ach
berg zijn in zijn opdracht ge- terhoofd nam ik contact op
bouwd voor dei teners. metAad Möntemann. Ik ver-

et uis met de luiken is het telde nemwat nx te werenis
voormalige jacht- en woonhuis gekomen. In zijn eerstvolgen
van Boelens zelf. De huizen de lezing in FortVeldhuis had
en het duingebied werden na hij er veel succes mee...
het overlijden van Bolens ge
kocht door baron Van Tuyll Simon de Wit
van Serooskerken. Deze heeft
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De sloten die
erop uitkwamen
waren gegraven
rond 1880

teringssloten bij elkaar kwa
men. De contouren kan je, als
je er oog voor hebt, nog wel
zien aan een verdieping van
het terrein. Een echte, als zo
danig functionerende eenden
kooi is het nooit geweest. Het
poeltje werd alleen maar zo
genoemd.

.
locatie ofhet object niet tegen-
gekomen.
Datwas voor mij het sein voor
nader onderzoek. Ook ik ben
eerst zelfmaar eens een kijkje
gaan nemen op de aangewe
zen plek. En inderdaad vond
ik daar een verdiept gedeelte,
met in het midden een flinke
kuil vol water. Met een prikpen
heb ik hier en daar in de grond
gezocht naar resten die zouden
kunnen duiden op Duits be
ton. Als dit werkelijk een lan
ceerplaats was geweest, zou er
toch wel iets te vinden zijn,
overwoog ik.
Het prikken leverde niets an- De sloten die erop uitkwamen
ders op dan nieuwe vragen. waren gegraven rond 1880,
Om daar een antwoord op te met de bedoeling het overtol
vinden, nam ik een duik in de lige water afte voeren. Erwerd
historie van het duingebied. In in die tijd op grote schaal land
oude archiefstukken kwam ik bouwbedreven in het Heems
hetwoord 'eendenkooi' tegen, kerkse duin, hoofdzakelijk ' veer achthonderd 8oo hecta
maar echt duidelijk werd het graan en aardappelen. re verkocht aan Jan Hendrik
niet Naast onderzoek in het ar- De boswachter had van oude van Boelens van der Haer uit
chieflevert hetraadplegen van jachtopzieners zelfs gehoord Rotterdam, rijk geworden van
de boswachter doorgaans ook dat op het Grote Stuk bij boer- het fabriceren van spoorrails
bruikbare informatie op. Hij derij De.Kruisberg een wind- en andere stalen producten.
wistinderdaadiets tevertellen molen heeft gestaan om het Hij gebruikte de duinen voor
over een 'eendenkooi', net op wateraftevoerenErwaren al voor zijn hobby, de jacht.
de grens van Heemskerk, na- natuurlijk ook heel natteja-.=
bij het zweefvliegveld. ren in het duingebied. Dat is Huizen en
De eendenkooi lag net even ook een van de redenen &° dvingebied
ten oosten van de Watervlak- weest dat de landbouw er uit- UI
weg, tegen de eik van Schei. eindelijk is mislukt. werden gekocht
Het was eigenlijk een poel Van het Heemskerkse duit door baron
waarin een stuk ofwat afwa- gebied werd rond 189o onge
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Tegenwoordig,zohadAadzelf
terplaatse kunnen constate
ren, is het een met oud prik
keldraad omheinde en door
planten overwoekerde ronde
wal,met in het midden een
kleine 'krater' waar water in
staat. 'Lijkteen beetje op een
bomtrechter', aldus de Zaan
dammer. Op kadasterkaarten
van voor de oorlog was hij de

'Lijkt een
beetje op een
bomtrechter'
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HEEMSKERK - De 71-jarige
Aa@Montemannuit 7aandam
weet 'alles' van de Duitse 'Ver
geltungswaffen' uit de Twee
de Wereldoorlog. Over deze
Vr's en V2's geeft hij regelma
tig lezingen, onder andere in
Fort Veldhuis. Onlangs wees
iemandhemop een luchtfoto
uit april 1945, waarop een don
kere ronde vlekwas te zien in
het Heemskerkse duingebied.
Hij dacht dat het misschien
een lanceerplaats voor een V2
was geweest, of had moeten
worden. Het zou gaan om de
zwarte cirkel te midden van
een donker stukje grond. Het
lijkt alsofeen pad oftrap naar
.die cirkel leidt.


