Trage Tocht Bergen
Auteur: Rutger Burgers
Het Oude Hof, Bergerbosch en De Kerf
Vanuit het sfeervolle kunstenaarsdorp Bergen maken we een gestrekte rondwandeling
door de duinen richting Bergen aan Zee, met onderweg van alles wat. Tijdens de
gevarieerde wandeling passeren we om te beginnen de Ruïnekerk, die al in de
Tachtigjarige Oorlog te midden van het strijdtoneel lag. We lopen het villadorp uit door de
geometrische tuinen van Landgoed Het Hof. Na het oversteken van de Eeuwigelaan
pikken we het tracé op van de voormalige tram tussen Bergen en Bergen aan Zee. Je
herkent het tracé aan de rechte lijn van het pad en wat verderop aan de diepe uitgraving
in het duin. In het duingebied van waterbedrijf PWN worden heideveldjes en stuifzanden
afgewisseld door grillige eikenbosjes. Zo dichtbij zee wordt het 'kreupelhout' niet hoger.
Over het strand wandelen we vanaf Bergen aan Zee naar De Kerf. Hier werd in 1997 een
gat in de eerste duinenrij gegraven, zodat bij springtij en storm het zeewater in de
achterliggende duinvallei kan stromen. Door het samenspel van stuivend zand en
zeewater is hier een fraai stuk nieuwe natuur ontstaan. Direct achter De Kerf lopen we de
naaldbossen van Staatsbosbeheer in. Vrijwel nergens in Nederland zie je een donker bos
zo dicht bij zee. Het werd hier rond 1900 op grote schaal aangeplant voor de
houtproductie. Op de paden terug naar Bergen verandert het beeld voortdurend.
Verrassend tot het eind!

versiedatum: 14-04-2017

Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte Plein doorlopen in de rijrichting van de bus en op kruising met
Breelaan linksaf. Vóór de kerk rechtsaf, Oude Prinsweg. Links om de kerk ruïne heen lopen
(Oude Prinsweg). Aan het eind op viersprong schuin rechtsaf, fietsstraat Hoflaan. Houd
het voetpad aan de linkerzijde aan. Op kruising met Maesdammerlaan rechtdoor,
voetpad. Aan de overzijde van de weg ligt Museum Kranenburgh met VVV-post. Hier kun
je een duinkaartje voor het Noordhollands Duinreservaat kopen.

2. Gelijk het eerste pad linksaf, onverharde laan. Negeer twee paden aan je linkerhand
en neem voor een bankje het eerste pad rechtsaf. Het pad slingert door het bos. Aan het
eind voor een gracht rechtsaf. Einde gracht linksaf en schuin rechtdoor een trap op.
Boven rechtdoor omlaag, laan volgen. Eerste pad rechtsaf, gracht aan linkerhand. Even
voor een wit landhuis schuin rechtsaf, smal bospad naast ruiterpad. Asfaltweg oversteken
en schuin rechtdoor, Hamburgerspad. Op splitsing rechtsaf richting Scouting. Waar het
asfaltpad naar links buigt ga je rechtdoor, onverhard pad. Op vijfsprong schuin linksaf
heuveltje op. Boven rechtsaf omlaag en rechtdoor naar verkeersweg (Eeuwigelaan).

3. Weg oversteken en rechtdoor, Mosselenbuurt het Bergerbos in. Een wandelsluis
passeren en daarna op kruising linksaf, kaarsrecht onverhard pad. Volg dit pad steeds
rechtdoor, langs achterzijde villa's. Op duidelijke kruising van paden rechtsaf. Ruiterpad
oversteken en eerste pad linksaf. Het smalle pad gaat over een stukje heide. Op splitsing
rechts houden. Aan het eind linksaf, slingerend pad door kreupelhoutbos. Aan het eind
linksaf, mul zandpad. Bij wandelknooppunt (kp) 72 rechts houden, een trap op en een ipaneel van PWN passeren. Volg het pad rechtdoor door naaldbos. Op driesprong rechts
houden en even verder op volgende driesprong linksaf, zandpad. Op driesprong
rechtdoor en ruiterpad kruisen. Je komt uit bij kp 80 en een PWN-kaartautomaat. Koop
hier een duinkaart als je deze nog niet hebt.

4. Vanaf de kaartautomaat en kp 80 volg je de klinkerweg de duinen in. Je passeert een
put met nummer A26 en gaat even verder linksaf, onverhard pad met witrode markering.
Het pad slingert door laag bos. Op driesprong linksaf en een bank met nummer BE-13
passeren. Het pad buigt duidelijk naar rechts en gaat wat omhoog. In het open duin iets
naar links. Op kruising met klinkerweg rechtdoor, witrood verlaten. Op kruising van paden
rechtdoor. Op splitsing linksaf en even verder op volgende splitsing weer linksaf, omlaag.
Op ruime driesprong links houden en klinkerweg naar links volgen naar P20975/001. Aan
het eind linksaf, klinkerweg Verspyckweg. Je loopt Bergen aan Zee in. Bij Het Zeehuis
rechtdoor. Op driesprong rechtdoor, C.F. Zeiler Boulevard. Voor Badpaviljoen Nassau
rechtsaf het strand op.

5. Op het strand rechtsaf, houd de vloedlijn aan. Volg het strand ca. 2 km. Een eerste rij
houten palen passeren en daarna bij een duidelijke verlaging in de duinenrij rechtsaf het
strand af. In het duin links aanhouden langs paal met witrode markering. Volg het
zandspoor naar de heuveltop. Op het uitzichtduin met verrekijker rechtdoor. Je loopt over
een duinrug en volgt de trap omlaag. Beneden op splitsing rechts houden en op kruising
van paden rechtdoor, mul zandpad. Op splitsing links aanhouden en even verder het pad
het naaldbos in volgen. Op kruising van paden rechtdoor. Een betonpad oversteken en
rechtdoor, het onverharde voetpad naar rechts volgen.

6. Op kruising van betonpaden met P20686/001 rechtdoor, onverhard voetpad. Je
steekt een heideveld over en houdt op splitsing links aan, het bos in. Volg het pad steeds
rechtdoor. Op driesprong rechtdoor, gecombineerd voetpad en ruiterpad. Een ATB-route
kruisen en even verder op driesprong rechtsaf, zandig pad omhoog. Bij kp 76 rechts
aanhouden, witrood volgen. Je passeert een paneel van PWN. Aan het eind linksaf,
onverhard pad. Op driesprong linksaf en een bank BE-40 passeren. Aan je linkerhand
een grenspaal passeren. Op kruising met ruiterpad rechtdoor en even verder op
driesprong ook rechtdoor. Op driesprong met bordje 'fietscrossroute' rechtdoor. Het pad
gaat in een ruime bocht naar rechts. Aan het eind linksaf en tussen twee duintjes door.

7. Voorbij de duintjes linksaf langs bank BE-5 en een trap af. Volg het pad rechtdoor,
verderop langs een kanaaltje. Op splitsing met plas aan rechterhand links aanhouden.
Het pad buigt naar rechts, plas aan je linkerhand. Klinkerweg oversteken en rechtdoor,
onverhard pad. Je loopt over een stukje heide. Op kruising van paden rechtdoor, iets
omhoog. Via een dam een kanaaltje oversteken en rechtdoor omhoog. Een wandelsluis
passeren en rechtdoor. Op een zandverstuiving rechts aanhouden langs bank BW-8.
Rechtdoor, zandig pad even verder omlaag. Je loopt het bos in en houdt op een splitsing
rechts aan. Op driesprong rechtdoor en kort daarna op kruising van paden rechtsaf,
kaarsrecht laantje. Op kruising met bank BB-9 rechtdoor en ook bij Bosbeek rechtdoor.
Je kruist een smal pad.

8. Op kruising met bank BB-12 linksaf. Bij kp 71 rechtdoor het bos uit, asfaltweg
Kerkelaan. Op kruising rechtdoor, Kerkelaan vervolgen, pad aan rechterzijde. Door een
wandelsluis en rechtdoor, weg vervolgen. Op kruising rechtsaf, Renbaanlaan. Direct
linksaf, Merelhof op via poortje tussen witte huizen door. Houd links aan langs de witte
huizen. Volg het pad naar links en naar rechts, Kerkepad. Het klinkerpad na enkele
bochten uit bij de kerk. Ga hier linksaf, Oude Prinsweg. Volg de weg naar rechts om de
kerk heen. Aan het eind linksaf, Breelaan. Je komt uit op de kruising Breelaan-Plein,
eindpunt van de wandeling.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Plein 5, 1861 JX Bergen (kruising met Breestraat).
Openbaar vervoer
Bushalte Plein, Bergen. Lijn 6 van/naar station Alkmaar.

Parkeren
In centrum Bergen betaald parkeren (€ 1,90 per uur). Gratis parkeerterrein PWN aan de
Uilenvangersweg, bereikbaar vanaf de Zeeweg. Lees de routebeschrijving vanaf punt 4.
Lengte van de wandeling
16 km.
Horeca onderweg
Diverse horeca in centrum Bergen en in Bergen aan Zee. Strandpaviljoens geopend
vanaf eind maart. Museumcafé in Museum Kranenburgh (www.museumkranenburgh.nl).
Let op!
Voor het Noordhollands Duinreservaat koop je een toegangsbewijs (dagkaart € 1,80) bij de
VVV-post in Museum Kranenborgh (ma gesloten) of bij de kaartautomaat aan de
Uilenvangersweg. Ook kun je met je smartphone een kaartje kopen via de app MyOrder
(zie bij 'Diversen').
Percentage verhard-onverhard
15%-85%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtbergen/17057/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

