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De prijs is 13,50 euro inclusief verzendkosten. Bestellen is per telefoon 
(071-3617416) of via een e-mail naar wil.heemskerk@casema mogelijk. 
Bezoekerscentrum De Oranjekom en Koffiehuis 't Panneland hebben de 
cd in voorraad.  
 

 
Het ABC van de AWD is een alfabetische opsomming van alle veldna-
men (toponiemen) in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). 
De eerste lijst van veldnamen werd in 1991 samengesteld door Jaap 
Duyve, op basis van de archieven van Frans van den Berg. De oudste 
namen vond Frans op kaarten uit de 17e en 18e eeuw. De meeste duin-
namen werden in 1946 opgetekend door Engel van der Meulen. Daarna 
heeft Frans nog talloze interviews afgenomen en alle namen ingevuld op 
door hem zelf nauwkeurig getekende kaarten. Die plattegronden uit 
1968 vormen de ruggengraat van dit boek en kunnen nog steeds de weg 
wijzen in het duin van vandaag. Frans van den Berg heeft ons in die zin 
een ware schatkamer nagelaten, nu gekoesterd en beheerd door het Ge-
nootschap Oud de Zilck. 
 
 
Een voorproefje  
 
Astrid’s Driftje: in de jaren '30 is de jachthond Astrid hier tijdens een 
drijfjacht per ongeluk doodgeschoten. Een drift is dat deel van het 
jachtveld dat bij een drijfjacht door de drijvers wordt "uitgeklopt".  
Barnaartkanaal: gegraven in 1865 in het aan Jonkheer W.P. Barnaart 
toebehorende Zandvoorts duin.  
Cycloop: de naam van deze duintop is dezelfde als die van het radar-
stoomschip dat op 2 januari 1855 schipbreuk leed. Het strandde pal 
vòòr de zeereep en vanaf deze top kon men de masten al zien. Pas op 15 
mei van datzelfde jaar kon het schip weer worden vlot getrokken. 
 
 
Derde herziene druk  
 
78 pagina’s: 20 historische foto’s zw/w en 17 kaarten in kleur  
Verkrijgbaar bij: Genootschap Oud de Zilck, Sportlaan 12 de Zilk  
Tel: 0252-516929. E-mail: info@ouddezilck.nl  
Prijs €10,-  
ISBN 97890 6182 9007 
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