
Het Franse Pad ligt tussen de Hogeweg en de Gasthuisstraat. De weg is aangelegd in 
februari 1800 als onderdeel van de lunettenlinie. Een verdedigingslinie tussen het 
Wijkermeer in het oosten en de Noordzee in het westen. (Zie aflevering 29 voor het 
hoofdartikel over de Lunettenlinie). De meest westelijke 
versterkingen van deze linie lagen hoog op het Paasduin, 
Mariaduin en op de Tuinberg. Wijk aan Zee lag in het voorterrein 
van de linie. Volgens het krijgsplan, waarop de aanleg van de 
linie berustte, was het de bedoeling om de bevolking van het 
dorp naar het achterland (Beverwijk) te evacueren en dan het 
dorp op te blazen of in puin te schieten. De verdedigers zouden 
in de puinhopen van het dorp meer dekking hebben.  
 
De Linie van Beverwijk is een verdedigingslinie is in de vorm van een groot aantal lunetten, 
aangelegd in opdracht van Napoleon na de Slag bij Castricum (1795) om zo Beverwijk, 
maar vooral ook Amsterdam, beter te kunnen verdedigen. 
 
De slag bij Castricum vormde de aanleiding om een adequate verdedigingslinie tussen de 
Noordzee en het toenmalige Wijkermeer op te werpen. Dit gebeurde in opdracht van 
Napoleon. Deze militaire verdedigingslinie complementeerde een bestaande waterlinie van 
Monnickendam, via Purmerend naar Beverwijk (De linie van Noord-Holland). De twee linies 
samen worden ook wel de 'Linie Monnisckendam - Wijk aan Zee' genoemd. 

 
Met het pad, dat werd aangelegd tussen de 
Gasthuisstraat en de Hogeweg, had men 
bijzondere bedoelingen. Zolang de veldslag zich 
nog afspeelde in het voorterrein zou het Franse 
Pad dienen als aanvoerweg van voorraden en 
versterkingen en als afvoerweg van doden en 
gewonden. Zodra de verdedigers erin zouden 

slagen om de opmars van de vijand te vertragen en deze zelfs tot staan te brengen, zou 
het ogenblik voor de tegenaanval zijn aangebroken. Op dat moment moest de 
verdedigende macht drie keer zo groot worden door versterkingen van de reservetroepen.  
Deze reservetroepen kon men ten zuiden van het Paasduin en het Mariaduin in 
gereedheid houden, onzichtbaar voor de vijand. Voor de vijand deze troepen in zicht zou 
krijgen, waren zij reeds gevorderd tot aan de Hogeweg, mogelijk zelfs tot aan de 
uitmonding van het Franse Pad in de Gasthuisstraat. Voor een hergroepering van de eigen 
eenheden had de vijand dan weinig tijd meer.  
 
Ook de namen Russenduin en Russenvlak zijn herinneringen aan de Frans-Russische oorlog. 
 


