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Natuur-historisch Themapark 

Justerland 
 
Een nieuw en indrukwekkend initiatief op het gebied van cultureel erfgoed, natuur, landschap, living 
history en duurzaamheid: Justerland. Een educatief themapark, te situeren op de grens tussen de 
gemeentes Alkmaar en Bergen, vertelt de internationaal georiënteerde geschiedenis van de (indertijd 
Friese) inwoners van Noord-Holland. Indringende en verrassende verhalen over de jaren 0 tot 1000, in 
een natuurrijke omgeving waarin het landschap van de eerste eeuwen van onze jaartelling nauwkeurig 
wordt gereconstrueerd.  
 
Er is veel spannends en verrassends te vertellen over onze (West-Friese) voorouders.  
Velen van hen deden in die eerste eeuwen dienst als cavalerist in de Romeinse legioenen, reisden met 
die legers de hele wereld rond, verloren hun leven in verre landen of keerden met een groot fortuin 
terug op hun geboortegrond. Andere Friezen beschouwden de Noordzee en de Oostzee als hun 
handelsgebieden. In Latijnse bronnen wordt de Noordzee dan ook wel Mare Frisionem genoemd. Er 
werd op grote schaal en hoog niveau ambachtelijk vakmanschap bedreven, dus het idee dat onze 
voorouders simpele armetierige lieden waren die rondliepen in berenvellen dient snel uit de wereld te 
worden geholpen. En ze waren trots en eigenzinnig want tweemaal kwamen de Friezen met wisselend 
succes in opstand tegen de Romeinen.  
 
Na de roerige periode van de volksverhuizing ontstond groot Friesland, een gebied dat zich langs de 
kust uitstrekte van Noord-Duitsland tot aan Walcheren en dat zo ver landinwaarts was gelegen als 
Wijk bij Duurstede, waar ooit de wereldberoemde haven van Dorestad heeft gelegen. Ook aan deze 
bloeiperiode besteedt het park aandacht. Het gaat dan om de komst van de Angelsaksische 
missionarissen eind zevende, begin achtste eeuw, de strijd tussen de Friezen en de Franken, de 
glorietijd van Koning Radboud, de opkomst van Justerland als grote handelsnatie, de contacten met de 
Vikingen en het vrijwel onbekende gegeven dat Noord-Holland in de tiende eeuw decennialang het 
bezit was van een aantal Deense prinsen. Het moge duidelijk zijn: Noord-Holland heeft een ongemeen 
boeiende internationaal georiënteerde geschiedenis. 
 
Justerland beoogt een natuur-historisch themapark te zijn. We willen laten zien hoe onze voorouders 
in hechte verbondenheid met de natuur leefden. Ze konden ook haast niet anders want in de natuur 
vonden ze hun goden, hun voedsel, hun medicijnen, hun bouwmaterialen, hun bescherming tegen 
vreemde legers. Als je hun verhaal wilt vertellen dan kan dat alleen in een landschappelijke, 
natuurrijke context.  
 
Behalve aan de geschiedenis besteedt Justerland ook aandacht aan het fenomeen duurzaamheid.  
Dit thema ligt als vanzelfsprekend besloten in de natuurlijke manier waarop de (West-) Friezen 
leefden. Voorts wordt de vertaalslag tussen de geschiedenis en de toekomst van duurzaam denken en 
handelen duidelijk gemaakt door middel van een educatieve en speels ingerichte expositie en 
interactieve en zelfs spannende, verrassende en spectaculaire componenten rondom duurzaamheid. 
Historische gebouwen als de Romeinse villa en het longhouse op de West-Friese terp -waarin het 
duurzaamheidscentrum zal worden gehuisvest- kunnen zonder de authenticiteit aan te tasten voorzien 
zijn van vernuftige noviteiten en innovatieve duurzame toepassingen. 
 
Dat een park als Justerland positieve gevolgen zal hebben voor de economie en het toerisme in Noord-
Holland is zonneklaar. Het themapark zal werkgelegenheid bieden aan  
veertig acteurs en twintig mensen achter de schermen. De kustregio krijgt er een spectaculaire natuur-
historische dagattractie bij en voor de vele miljoenen toeristen die hier jaarlijks komen moet dat goed 
nieuws zijn. En niet alleen voor hen, maar ook voor het onderwijs. 
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In Justerland wordt ‘living history’ bedreven, echter wel theatraler dan in vergelijkbare parken. Ieder 
laatste kwartier van het uur lijken de spelers op te gaan in hun eigen tijd. Op die manier ontstaan er 
realistische scènes waarin we op spannende wijze op de geschiedenis ingaan. Anders dan bijvoorbeeld 
in het Archeon kennen we in onze opzet personages die op historische personen zijn gebaseerd. Zo zal 
de bezoeker bijvoorbeeld kunnen kennismaken met de oud-cavalerist Cruptorix van wie we weten dat 
zijn Gallo-Romeinse villa in het jaar 28 na Chr. tijdens de opstand van de Friezen tegen de Romeinen 
werd verwoest. En we maken kennis met twee jongere cavaleristen, Malorix en Veritus, die zich 
voorbereiden op het sensationele Romeinse ruitertoernooi dat iedere middag in het gras-amfitheater te 
zien zal zijn. Ook ontmoeten we Freya, een Friese priesteres die voorgaat in de Baduhenna-cultus. Uit 
de tijd van de kerstening door de heilige Adelbertus stammen de Egmonder Eggo, diens vrouw en 
zoon. Ook de heilige Lioba en de blinde Friese bard Bernlef zullen in dit tijdvak te zien zijn. De 
negende/tiende eeuw tenslotte kent de Vikingprins Rorik als hoofdpersoon. Hij kreeg van Lodewijk de 
Vrome Noord-Holland als leengebied en regeerde er als edelman, evenals zijn opvolgers Harald en 
Godfried de Noorman. Verder treffen we hier de Benedictijner non Wilfsit, aan wie de heilige 
Adelbertus in een droom verscheen en Wonobold, de eerste mannelijke abt van Egmond. Het 
Vikingschip dat om de zoveel tijd aanmeert wordt overigens geroeid door de bezoekers zelf. 
 
De initiatiefnemers van Justerland willen het park ontwikkelen vanuit een coöperatieve gedachte. Het 
is de bedoeling dat het initiatief een breed maatschappelijk draagvlak heeft. We willen een duidelijk 
sociaal gezicht ontwikkelen, vandaar ook dat we bijvoorbeeld spreken met instanties als het UWV 
over herintreders en met Scorlewald en de Midgard antroposofische zorginstelling. Er is of wordt op 
korte termijn gesproken met de volgende mogelijke partners binnen de op te richten coöperatie: 
 

1) PWN 
2) Staatsbosbeheer 
3) IVN 
4) Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
5) Rabobank Alkmaar  
6) Gemeente Bergen 
7) Gemeente Alkmaar 
8) Diverse afdelingen van het Provinciebestuur 
9) Hoogheemraadschap 
10) Landschap Noord-Holland 
11) Provinciale Archeologische Dienst 
12) Archeologische Dienst Alkmaar 
13) Archeologische Dienst Bergen 
14) Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden 
15) National Geographic 
16) Ondernemersvereniging Alkmaar 
17) Ondernemersvereniging Bergen 
18) Landelijk Platform Levende Geschiedenis 
19) Noord-Hollandse Energie Coöperatie en/of NUON 
20) Kamer van Koophandel 
21) MVO Nederland 
22) RTVNH 
23) Rodi Media 
24) Scorlewald 
25) Midgard antroposofische instelling

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Contact: 
 
 
Chris Houtman  : 0651 507 172 
Chris van Vleuten : 0654 967 917 
 
 

info@justerland.nl 


