Op de Kalkgrens in Bergen Aan Zee
5,7 kilometer

Startpunt en eindpunt:
De rotonde voor het Zee Aquarium, Van der Wijckplein, Bergen aan Zee.
De wandeling voert u langs cultuurhistorische plekken en door duingebied met mooie vergezichten.
Bergen aan Zee ligt op een unieke plek aan de Noordzeekust, precies op de grens van kalkrijke en
kalkarme duingronden, wat een direct gevolg heeft voor de plantensoorten die hier groeien.
Uitwaaien kan ook, want een gedeelte van de wandeling gaat over het strand.
Voor deze wandeling heeft u een duinkaart nodig. Deze is ook online te bestellen op de site van het
PWN. Een duinkaart voor een dag kost 2,- EUR (Duinkaart PWN).
Zwaarte wandeling: redelijk eenvoudig. De wandeling gaat niet altijd over verharde paden en is niet
geschikt voor rolstoelgebruikers.
Als u fouten ontdekt in de wandeling, meldt dit dan via e-mail routeapp@ivnnkl.nl.
Alle teksten en foto’s, gebruikt in deze wandeling, zijn eigendom van de makers van de wandeling.
Hierop rust auteursrecht en ze mogen niet worden gebruikt voor wat voor doeleinden dan ook.
IVN Noord-Kennemerland wenst u een prettige wandeling.
Versie 20220201 RSJ
Route naar startpunt
Komt u met eigen vervoer: gebruik dan in uw routeplanner; Van der Wijckplein, Bergen aan Zee. U
komt dan uit bij het Zee Aquarium. Hier kunt u parkeren. Parkeren is gratis van 1 november tot 1
maart. In de rest van het jaar is er betaald parkeren van 10.00 tot 19.00 uur.
Komt u met het openbaar vervoer:
Treinstation Alkmaar: (Connexxion) buslijn 166 naar Bergen aan Zee. Uitstappen bij bushalte Plein in
Bergen. Hier overstappen op: (Connexxion) Buurtbus 410 richting Bergen aan Zee. Uitstappen bij
eindpunt bushalte Strand. U kunt van hieruit het grote standbeeld op de rotonde zien, waar de
wandeling begint. Omdat de buurtbus niet altijd rijdt en maximaal 8 mensen kan meenemen raden
wij u aan uw route goed te plannen.
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Routekaart:

Punt 1. Start bij rotonde voor Zee Aquarium

Op de Rotonde staat het beeld “Jonas en de Walvis” van de Noord-Hollandse beeldhouwer Nic Jonk
(1928-1994). De beelden van Nic Jonk zijn over de hele wereld te zien. Hij had een voorliefde voor
thema’s uit de bijbel en mythologie en hij gebruikte deze thema’s soms meerdere keren. Jonas en de
Walvis heeft hij bijvoorbeeld acht keer uitgebeeld. Voor wie meer wil weten over Nic Jonk: er is een
beeldentuin in Grootschermer waar zijn werk te bewonderen is.
Ga met de rug naar de grote parkeerplaats staan en loop in zuidelijke richting de weg in voor het
winkeltje.
Punt 2. Standbeeld Marie van Reenen-Völter

Aan de rechterkant in een klein plantsoen staat het standbeeld van burgemeestersvrouw Marie van
Reenen-Völter (1854-1925). Zij wilde van Bergen aan Zee een badplaats van allure maken, waar
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iedereen terecht kon. Ze begon met de aanleg van de meanderende Zeeweg waarover u wellicht
Bergen aan Zee bent binnengekomen. Tijdens de wandeling komt u langs meerdere projecten die
mede door haar werden gerealiseerd. Haar man Jacob, burgemeester en heer van Bergen zei het als
volgt: “Mijne vrouw maakte de plannen en ik voerde ze uit”.
Vanaf hier neemt u het smalle voetgangerspad rechtdoor. U gaat de trappen af en komt zo uit in het
Parnassiapark. Ga aan het eind van het pad naar rechts tot het hekje (privé-terrein).
Punt 3. Parnassiapark zichtlijnen
Ga met uw rug richting het hekje staan.

Het Parnassiapark werd in 1907 ontworpen door landschapsarchitect Leonard Springer. Op dat
moment was de duinpan waarin het park ligt een zandvlakte. Zijn ontwerp werd echter niet
uitgevoerd. In 1911 kwam het park er uiteindelijk wel, op basis van ideeën van mevrouw Van
Reenen.
Er is een zichtlijn met daarin een viertal verschillend gevormde vlakken te onderscheiden. Zo is het
tweede vlak een klein buitentheater (met een tribune, middenvlak en een podium). Het derde vlak is
een dierenparkje.
Volg de zichtlijn langs de verschillende vlakken.
Punt 4. Parnassiapark kijk achterom

Kijk achterom en u ziet de zichtlijn met de aparte vlakken van de andere kant.
Draai weer in de wandelrichting en volg het smalle pad naar links langs een waterpoel.
Punt 5. Gebouw Parnassia
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Aan de linkerkant ziet u het oude Duinmuseum, dat ook weer door mevrouw Van Reenen werd
gerealiseerd. Tegenwoordig is het een educatiecentrum van IVN. Bij het Parnassia-gebouw is een
heemtuin, die vrij te bezichtigen is. Het begrip Heemtuin is bedacht door Jac. P. Thijsse (1865-1945).
Het is een aangelegde tuin waarin inheemse flora en fauna te zien is. De bodem van de tuin is
gedeeltelijk kalkarm en gedeeltelijk kalkrijk, zoals ook het gebied rond Bergen aan Zee. De naam
Parnassia komt van een zeldzaam duinplantje.
Vanaf hier loopt u langs de slagboom het Parnassiapark weer uit. Houdt 20 m links aan tot de
Paulineweg, ga hier rechts. Daarna einde weg rechts naar de Zeeweg. Blijf aan de rechterkant lopen
totdat de bermbegroeiing tussen het pad en de weg ophoudt.
Punt 6. Hekje door richting Vredeskerkje
Steek de weg over en ga door het hekje. Het pad is een beetje verscholen. Neem daarna het pad dat
schuin naar rechts loopt, achter het kerkje langs.

In het duingebied komen grote grazers voor zoals Schotse Hooglanders en Exmoor pony’s. Grote kans
dat u ze op de wandeling tegenkomt. Aai ze niet en houdt voldoende afstand!
Bergen aan Zee ligt op de kalkgrens, wat betekent dit? Tijdens vloed wordt er zeezand afgezet op het
strand. Dit zand waait landinwaarts en helpt zo, heel kort door de bocht, bij het ontstaan van duinen.
Voor de kust van Nederland zijn er twee zeestromingen tijdens vloed: de zuidelijke stroom voert
kalkrijk en ijzerhoudend zand aan uit rivieren, de noordelijke stroom voert kalkarm zand van
gletsjerresten. Precies bij Bergen botsen deze zeestromen op elkaar.
In de vegetatie is goed te zien dat er verschil is: in Bergen groeit de brem, die van kalkarme grond
houdt en in het iets zuidelijkere Egmond groeit de kalk minnende duindoorn. In Bergen (en verder
naar het noorden) groeit geen duindoorn en in Egmond geen brem.
Punt 7. Vredeskerkje en Russenduin

Midden in het Engelse Veld (uitleg komt bij punt 16 van de wandeling) staat het Vredeskerkje dat in
1918 werd gesticht. Conform de wens van het echtpaar Van Reenen, is de kerk bedoeld voor alle
gezindten. Het is ook de enige rietgedekte kerk in Nederland.
Aan de oostzijde staat Huize Glory, bovenop het Russenduin. Genoemd naar de plek waar Russische
slachtoffers van de Slag om Bergen in 1799 werden begraven. In de loop der tijd is hier het hoge
(Russen)duin opgewaaid.
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In 1916 kocht August Janssen een perceel op het Russenduin. Hij liet er een grote kasteelachtige villa
bouwen, die later werd uitgebreid met de nu zichtbare toren. De villa heeft vele bestemmingen
gehad, het was een Bio-vakantieoord en het is korte tijd van de Moon-sekte geweest. Tegenwoordig
is het een hotel/restaurant.
Volg het zandpad in de richting van Huize Glory, blijf aan deze kant van de kerk.
Punt 8. Door het hek bij fietspad

Lopend richting het hek, kunt u langs het pad een stuk rail tegenkomen. Begin 1900 lagen hier rails
voor de lorrie die de stenen aanvoerde voor de bouw van het Vredeskerkje. De rails zijn te smal voor
de stoomtram die hier ooit liep. Overblijfselen van deze stoomtramlijn die ooit Alkmaar en Bergen
met elkaar verbond (1909-1955) zijn te vinden aan de andere kant van het hek. Aan de linkerzijde
ziet u een talud met bomen. Locomotief NS7742 “Bello” reed hier vroeger overheen. Als u “Bello”
nog aan het werk wilt zien, rijd dan eens mee met de historische trein tussen Hoorn en Medemblik.
Ga het hek door naar rechts over het (zeer drukke) fietspad tot het kruispunt. Sla op deze kruising
rechtsaf. Ga aan de linkerkant van de weg lopen tot de rotonde.
Punt 9. Rotonde (PAS OP! DRUKKE WEG)
Neem bij de rotonde het zebrapad en steek de weg over. Volg daarna links het stenen pad voorbij de
bushalte.

Langs dit pad vindt u gewone eikvarens, rimpelrozen en heel veel rendiermos. De wortels van de
eikvarens zijn eetbaar, ze smaken een beetje zoetig. Maar pas op: ze hebben een mild laxerende
werking. De rimpelroos komt oorspronkelijk uit het verre oosten en is altijd uitbundig, met witpaarse bloemen of rode rozenbottels. De plant houdt van zout, daarom doet hij het goed in de
duinen, maar ook in bermen van snelwegen waar in de winter zout wordt gestrooid. Deze exoot is
moeilijk te bestrijden. Grote grazers als de Schotse Hooglanders houden van de jonge scheuten. Zij
helpen in het duingebied de plant in toom te houden.
Punt 10. Rechts het hek door
Volg het zandpad.
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100 m voorbij het hek is het eikenbos gekapt, om ruimte te maken voor jonge eiken. De reden voor
de kap is een van de laatste populaties in Nederland van een bijna uitgestorven vlindersoort: de
bruine eikenpage. De vlinder legt haar eitjes alleen op jonge eikjes. Een andere zeldzame vlinder, de
kleine duinparelmoervlinder gedijt hier ook goed.
Punt 11. Meeuwenlekken
Ga rechtsaf richting bankje BE-23 en blijf het zandpad volgen.

In Europa is open of ‘grijs’ duin, nauwelijks te vinden. De provincie NH (eigenaar) en PWN
(beheerder) hebben vanuit de Europese Unie de opdracht gekregen om dit landschapstype te
beheren en uit te breiden (Natura2000). Op deze plek in de wandeling is in 2000 dennenbos gekapt
om open duin te creëren. Omdat het kale zand sneller warm wordt, kunnen eitjes van insecten beter
gedijen. Er groeien nu ook zandblauwtjes en duinviooltjes, die vlinders van nectar voorzien en waar
vlinderrupsen de blaadjes van eten.
Punt 12. Uitzichtpunt
Dit is het nooit hetzelfde land,
dit is het land van zon, wind, water, zand,
het nooit hetzelfde land.
Dit is het land waar alles eindigt,
alles nieuw begint:
het land van zand
van water, zon en wind,
het land van zon, wind, water, zand,
het nooit hetzelfde land.

Langs het pad groeien duinroosjes, een lage rozensoort die in het voorjaar bloeit met witte geurende
bloemen en later zwarte rozenbottels heeft. Sta op het uitzichtpunt even stil en lees het refrein van
het gedicht van IVN-gids Jan Tulp “Het nooit hetzelfde land”. En wie weet komt u ook de Exmoor
pony’s tegen, een van de grote grazers in dit gebied.
Blijf het zandpad volgen tot bankje BE-23 en ga daar rechtsaf.

6

Punt 13. Paadje van Praat

In de kalkarme duinen rondom Bergen aan Zee groeien drie soorten heide. De struikheide is bekend
om zijn tapijten van paars eind juni tot begin augustus. De dopheide of Erica bloeit iets later met
kleine urnvormige bloemen. De kraaiheide blijft altijd groen en heeft een klein vlezig blad. De plant
heet zo, omdat blijkbaar kraaien de vruchten opeten en zorgen voor de verspreiding van de zaden.
Kunt u alle drie de heidesoorten vinden?
Volg het zandpad tot aan de klinkerweg (Woudweg). Sla op de klinkerweg rechtsaf.
Punt 14. Voorbij het wildrooster

Langs deze weg groeit de blauwe zeedistel. De plant kan zeer goed tegen het droge milieu van de
duinen en met name dat van de zeereep. Het schijnt dat de wortel kan worden gebruikt als
afrodisiacum. De plant kan 30-60 cm hoog worden.
Aan het eind van de weg linksaf (Parkweg). Ga vervolgens Strandopgang Zuid af via het Van
Reenenpaadje (is op de foto het linker pad).
Punt 15. Strand
Ga onderaan de strandopgang naar rechts.

Even uitwaaien. Misschien komt u in de winter de drieteenstrandloper tegen, een kleine vogelsoort,
die achter de golven aanrent en insecten, wormen of zaadjes eet. Of u vindt in voorjaar en zomer een
oorkwal, herkenbaar aan de cirkels in het scherm. Meestal hebben ze vier cirkels, maar er komen ook
kwallen met vijf tot tien cirkels voor. De netelcellen van de oorkwal kunnen niet door de mensenhuid
heen en zijn dus ongevaarlijk. Pak ze op als je durft!! Laat andere kwallen liggen.
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Regelmatig komt u zwarte brokken tegen op het strand, dit is geen olie of andere viezigheid. Het zijn
stukken veen, die afkomstig zijn van veenlagen die in de voor de kust aanwezig zijn. Het spoelt aan
tijdens vloed of bijvoorbeeld na een storm. De gedroogde vorm (turf) werd vroeger gebruikt als
brandstof. Pak het op en breek er stukjes af, soms ziet u nog een blaadje zitten, van lang geleden
gestorven bomen.
Verlaat na ongeveer 1 km het strand bij Strandtent Noord. Ga bovenaan het duin naar links tot aan
de splitsing met de Julianalaan.
Punt 16. Engelse veld
Ga het hek door aan het begin van de Julianalaan.

De toegangsweg naar Bergen aan Zee heeft aan beide zijden een park: het Parnassiapark en het
Engelse Veld alhier. Landschapsarchitect L.A. Springer ontwierp het park in de Engelse
landschapsstijl, als een weide met aangeplant bos en wandelpaden. In de loop der tijd zijn pogingen
gedaan om het park te gebruiken voor onder andere woningbouw. Dit stopte midden jaren ’90, toen
het Engelse Veld als ecologisch waardevol werd bestempeld door de ligging op de grens van
kalkarme-kalkrijke duinen. Het is nu onderdeel van het Noord Hollands Duinreservaat.
Aan de noordkant van het park ziet u nog een paar zogenaamde “koloniehuizen” staan, huizen waar
groepen (voornamelijk kinderen) in de frisse zeelucht konden bijkomen van hun armoedig bestaan.
Het eerste gebouw “Deutsche Hilfsverein” stamt uit 1913. Het werd opgezet door een Amsterdamse
vereniging voor kinderen van Duitse komaf, die in Nederland woonden. Later kwamen er
repatrianten uit voormalig Nederlands-Indië in, waaronder Adriaan van Dis. Zijn boek “Indische
duinen” speelt zich hier af. Het grote “Zeehuis” was voorheen een vakantiekolonie voor
Amsterdamse weeskinderen. In het meest oostelijk gelegen “gebouw van Jong Nederland” konden
kinderen in bed en in de buitenlucht “kuren”. Alle gebouwen hebben tegenwoordig een andere
bestemming.
Dwaal rond op het Engelse Veld en loop uiteindelijk naar rechts richting het Vredeskerkje, ieder pad is
prima. Het kerkje is al zichtbaar bij het hek.
Punt 17. Door twee hekken

Kijk voordat u door het eerste hek gaat eens naar de grond hier. Misschien ziet u kleine zwarte
sintels, een overblijfsel van het rangeerterrein van de stoomlocomotief “Bello”, dat zich hier bevond.
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Ga het hek door en steek het fietspad over. Ga het volgende hek door. Voor de kerk gaat u rechtsaf
(Kerkstraat). Neem de eerste weg links. Recht voor u ziet u trappen.
Punt 18. Rechtsaf naar beginpunt
Ga voorbij de trappen naar rechts (Zeeweg). Volg deze weg naar het eindpunt bij het standbeeld op
de rotonde, waar u de wandeling begon.
IVN Noord-Kennemerland hoopt dat u genoten heeft. Als u fouten ontdekt in de wandeling meldt ons dit via
het e-mailadres routeapp@ivnnkl.nl.
U kunt deze wandeling ook lopen met een natuurgids. Een real-life gids kan u veel meer vertellen dan wat in
deze app wordt vermeld. Meer informatie vindt u op onze site www.ivn.nl/afdeling/noord-kennemerland.
IVN Noord-Kennemerland wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur,
milieu, landschap en leefomgeving door mensen te laten leren van de natuur en te ervaren dat natuur je leven
verrijkt.
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