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Het huidige Bergerbos – tussen de Sparrenlaan, de voorma-
lige trambaan en de duinvoet – is sinds 1992 in beheer bij 
het pwn. Toen Van Eeden hier wandelde lag er tussen  
De Franschman en Duinvermaak aaneengesloten bos vanaf 
de duinvoet tot diep in het dorp. Het Bergerbos is bijzonder 
door zijn ouderdom, oude cultuursporen, ligging in het 
oude duinlandschap, de landschapsarchitectuur en bijzon-
dere natuur. Het Bergerbos kent tegenwoordig een hoge 
recreatiedruk, die grenzen stelt aan de rijke natuur, bijvoor-
beeld aan de vogelstand.

Het Bergerbos behoorde tot 1568 tot adelijk bezit (van de Bre-
derodes) en kwam in 1641 voor 21.000 daalders in eigendom 
van een schatrijke koopman uit Leiden. Jonkheer Anthonis 
Studler van Zurck werd de nieuwe Heer van Bergen. Hij drukte 
zijn stempel op het landschap: de haaks op elkaars staande 
kilometerslange rechte paden uit zijn tijd zijn tot op heden de 
centrale bospaden. Ze vormen één geheel met het door hem 
ontworpen Hof. Ook toen was er een wisselwerking tussen de 
eigenaar-beheerder en de bevolking. Studler van Zurck erkende 
bij de inhuldiging van ’t Hof de oude privileges van de bevol-
king uit de tijd van de heren van Brederode. Het werd de be-
volking gegund om ‘uijt onse Wildernisse’ (de duinen) zand te 
halen, ‘sooden te slaen tot deckinge ende conservatie van hare 
huysen’ en te jagen op ‘plevier, kievit, poelsnep ende spreeuw’. 
In de 18e eeuw werden de privileges aangevuld met zware straf-
fen, zoals openbare geseling bij gebleken ‘boomschennis’. Der-
gelijke vormen van natuurbescherming zijn ons nu vreemd.

De natuurlijke ondergrond en verstuiving
De ondergrond van het Bergerbos bestaat uit Oude Duinen, 
d.w.z. lage heuvels van kalkarm zand dat tussen 5000 en 3500 
jaar geleden in de zogenaamde Haakwal van Bergen werd af-
gezet. In die periode lag in de richting van Alkmaar tussen de 
Schoorlse strandwal en Wimmenum een zeegat waarvan op 
ongeveer twintig meter diepte een dikke kleilaag van vijf tot 
tien meter dik resteert: de Klei van Bergen. In de middeleeu-
wen stroomde het overvloedige duinwater, dat door de klei 
niet kon wegzakken, via beekjes naar de waterstroom van de 
Rekere en dan noordwaarts naar zee. Voor de bebossing en de 
waterwinning was dit gebied een kwelgebied: er kwam grond-
water omhoog dat beekjes voedde. Tegenwoordig is het omge-
keerd: regenwater zijgt in.
Tussen 1100 en 1600 stoof het duinlandschap. Het jonge duin-
zand, afkomstig van de kust en van kustwaarts gelegen haak-
wallen, schoof deels over het oude zand van het toenmalige 
Bergerbos, toen een complex van eikenhout, akkertjes en ver-
spreide bebouwing. De huidige scherpe overgang is ontstaan 
door langdurige pogingen om bij het Bergerbos het stuifzand 
tegen te houden.

Rampenbosch, Kranenburgh, Westerbosch
De oudste afbeelding van bos onder Bergen vinden we op de 
kaart van Simon Meeuws uit ca 1540. Daarop staat de bomen-

plantage behorend bij het huis van de familie Ramp uit 1507. 
Dit bos complex zou zich in de komende eeuwen uitbreiden 
tot het gehele noordoos telijke deel van de Damlanderpolder 
tussen Buerweg en Roos loot en haalde een maximale grootte 
van dertig hectare.
Een tweede 16e-eeuwse buitenplaats was Kranen burgh (Craene-
berch), woonhuis van de baljuw Sebastiaen Craenhals. De aan-
leg (wal, houtwallen en grach ten) is nog herkenbaar aanwezig 
in het Maesdammerhofbos tussen Hoflaan, Haemstedelaan, 
Droomlaantje en Kranenburgerlaan. In de loop van de 17e 
eeuw is het bosareaal verder uitgebreid. Overigens is het hui-
dige museum Kranenburg uit 1882/1883.

“Het Bergerbosch is zeker het grootste bos van Kennemerland en in 
karakter met geen ander bosch in de landstreek te vergelijken.”
frederik van eeden, 1872

Een derde bosrijk gebied is het bos ten westen van de Jan 
Willemlaan, op een kaart van omstreeks 1900 aangeduid als 
Westerbosch. Vooral het gedeelte langs de Kerkelaan bestond 
uit open heide met vliegdennen en hier en daar een kleine 
zandverstuiving. Het oudst bewaarde verpondingsregister van 
Bergen (1613) vermeldt huizen in deze hoek van het dorp. Bur-
gemeestersvrouw m.a.d. van Reenen-Völter verhaalt in 1903 
dat hier bij grondwerkzaamheden overstoven huisfundamen-
ten zijn aangetroffen. Booronderzoek bij het voorma lige ‘Out 
Heerenhuijs’, als ruïne te vinden op de kaart van Blaeu op pagi-
na 197, heeft aangetoond dat de 16e-eeuwse resten van dit huis 
zijn overdekt met een halve meter stuifzand. De bodemkaart 
laat zien dat de overgang van jonger duinzand naar de oude 
duingronden net ten oosten van de Jan Willemlaan loopt.
In het huidige landschap valt op dat een tweetal duinforma-
ties zich tot vlakbij deze boslaan uitstrekt; één daarvan is het 

Kijkersduin. De hoge, steile duinrand, die de overgang van 
Jonge Duinen naar de oude geestgronden kenmerkt, ontbreekt 
nagenoeg tussen de Donkere Hoek en het einde van de Jan Wil-
lemlaan. Het lijkt er op dat de binnenduinrand in de 16e eeuw 
is doorgebroken. De kaart van Blaeu geeft het gebied slechts 
schematisch weer, als nollengrond met verspreid liggend bos. 
Bij het Slangelaantje bevinden zich enkele cultuursporen: de-
len van de omwalling van de Biesekrocht, destijds een vochtig 
akkertje en eveneens zichtbaar op de kaart van Blaeu. Ten zui-
den van dit overstoven akkerland bevindt zich de oorsprong 
van een duinrel: de Bosbeek, die in noordooste lijke richting 
om het herenhuis heenloopt en recent deels is uitgediept.

Westdorp, Meerwegbos, Heerebosch
De kaart van Blaeu toont tussen Buerweg en Eeuwigelaan 
én in het Westerbosch nollengronden met verspreid bos in 
het noordelijke segment en open land in het zuidelijke deel. 
Dit open gedeelte was aan het begin van de 19e eeuw weer 
grotendeels dichtgegroeid tot bos. Aan de noordzijde is een, 
tegenwoor dig gedeeltelijk dichtgegooide, duinrel te zien, die 
uitloopt in de vijver bij de Mosselenbuurt. De volksnaam voor 
het Meerwegbos in de tweede helft van de 19e eeuw was de 
Doorntjes, de huidige straatnaam.
Op de kaart van Blaeu staat aan het eind van de Sparrenlaan 
een bos met beuken en eiken als Heerebosch aangegeven. Later 
was het bekend onder de namen Reigerbosch, Hooge Boomen en 
Onder de beuken. Tussen de twee wereldoorlogen zat hier de 
grootste reigerkolonie van Europa met meer dan vijfhonderd 
paren. Het lijkt erop dat dit bos op initiatief van de heer van 
Bergen (misschien al de Bredero des in de 16e eeuw) is aange-
legd om de verstuiving van het duin een halt toe te roepen.
De gemeente Bergen heeft het Bergerbos in 1930 verworven. 

De randen waren toen al bebouwd met villa’s. In 1992 is het in 
beheer gegeven aan het pwn.

Uitbreiding en inkrimping
In de 19e eeuw had het Bergerbos zijn grootste omvang. Tot aan 
de Bree laan, Ruïnelaan en Geestweg was er bos, terwijl er flinke 
uitlopers over de Noordergeest en richting Oostdorp liepen. 
Het bos bestond grotendeels uit eiken hakhout en ander zoge-
naamd geriefbos. De grote uitbreiding van het bosareaal kwam 
door ontvolking van de randen van het dorp. In de 18e eeuw 
liepen in de kuststreek de bevolkingsaantallen terug, terwijl 
de bewoning zich gaandeweg in de kernen concentreerde. In 
Westdorp langs de Buerweg verdwenen tussen 1662 en 1821 zes 
van de acht huizen, wat er mede toe zal hebben geleid dat het 
bouwland ten noorden van deze weg weer dichtgroeide met 
bos. De buurtweg van Oudburg (de Dood weg) verdween zelfs 
geheel. De laatste fase in de verwildering van cultuurgrond 
vormt de afbraak van het oude Kranenburgh, ook genoemd: 
Maesdammerhof. In 1832 waren alle terrei nen bos geworden.
Aan de andere zijde van het Bergerbos was overigens ook 
groen verdwenen. Al in de 18e eeuw was in het zuidoostelijk 
deel van het Rampenbosch een nieuwe boerderij gebouwd, de 
nog bestaande stolp aan het Wiertdijkje met huisnummer 5. 
Toen was nog tweederde van de bosopstanden aanwezig. Het 
‘Slot Ramp’ verkeer de in 1775 in een dermate vervallen staat, 
dat het moest worden gesloopt. Van het bos rest tegenwoor-
dig een flinke strook tussen de Buerweg en het Wiertdijkje en 
een smaller deel tussen de Donkere Hoek en De Franschman. 
Juist hier groeit de stinsenplant daslook, die zich in de afgelo-
pen kwart eeuw over grote delen van Westdorp en ook elders 
in het Bergerbos heeft verspreid. Een levende herin nering aan 
het Rampen bosch.

Bergerbos en ’t Oude Hof 

de reis waard,  

soms uniek

zeer bijzonder  

de omweg waard

bijzonder

*** ** *
”  Rijke cultuur

geschiedenis; gaaf 

bewaarde aanleg 

landgoed

”  Oude bossoorten: 

bosbes, hengel, 

dubbelloof

”  Boskrekels 

”  Duingraslandjes met 

grasklokje

”  Bijzondere mossen 

en korstmossen

boven: Gele poederkorst | Laan ’t Oude Hof |  
Hoofdgebouw ’t Oude Hof | Grauwe runenkorst | 

onder: Boskrekel |

Varkensoren Kussentjesmos

Overzichtskaart op pagina 196 en 197 (Blaeu)

●

Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/



Duinen en mensen  Kennemerland200 201kennemerland van zuid naar noord  bergerbos en ’t oude hof

Oude bossen, rijke natuur
Dieper in het Bergerbos worden de bomen steeds lager (tot vijf meter) 
en heerst de sprookjesachtige sfeer van de mistige bosjes uit strips 
van Marten Toonder. Het duinbos met vele sluippaadjes bestaat hier 
uit doorgeschoten eikenhakhout, waarin zich spontaan berken en 
andere loofhoutsoorten van zure bodem hebben uitgezaaid.
Oud bos op kalkarme bodem lijkt, door de aanwezigheid van hulst, 
bosbes en lijsterbes, op de bossen van de zandgronden in het oosten 
van Nederland. In dit beeld past de opvallend roepende boskrekel, 
die zich laat horen als de zon voldoende warmte geeft. Vooral tussen 
De Franschman en Duinvermaak zit een flinke populatie in het half 
open duinbos. Het geluid is soms te verwarren met andere ratelende 
dieren als de rugstreeppad en de nachtzwaluw, maar die laatste is uit 
de heitjes verdwenen.
In de overgang naar open duin staan grasklokjes, vaak op plekken 
waar recent net iets kalkrijker zand is verstoven. Heidespurrie, blauwe 
bosbes en hengel zijn hier ook te vinden.
Vlak bij Duinvermaak groeit een hoogopgaand beuken-eikenbos (tot 
twintig meter) waarin ook de iep vertegenwoordigd is. Juist in dit 
deel broeden diverse spechtensoorten en is ook de boomklever met 
zijn hoog en verdragend wiepwiepwiep al vele tientallen jaren present.
’t Oude Hof en het opgaande bos bij Duinvermaak zijn door de tal-
rijke boomholtes belangrijk voor vleermuizen zoals watervleermuis, 
rosse vleermuis en de ruige dwergvleermuis. In het Bergerbos en  
’t Oude Hof komen acht verschillende soorten vleermuizen voor.

Veranderingen
Bij de bebouwing springen een aantal ecologische veranderingen 
meteen in het oog. Hier groeien bosplanten die samenhangen met  
het storten van tuinafval en het uitlaten van honden: de bodem 
is met voedingsstoffen verrijkt. Grassen (waaronder witbol) en 
bramen die dieper in het bos vrijwel ontbreken zetten hier de 
toon. Tuinontsnappingen als groot heksenkruid duiken op maar 
misstaan niet in een ouder bos, wat niet geldt voor de uit Amerika 
afkomstige bosbessoort appeltjesblad. De kleine gele bloemen van 
de muursla zijn de laatste jaren meer te zien, net als veel daslook 
(overgekomen uit het Rampenbos). Ook de geelbloeiende hengel 
breidt zich uit. De nieuwkomer rankende helmbloem wijst weer  
op vermesting, zowel door honden als uit de lucht. Betreding leidt 
tot afbrokkeling van oude walletjes en het lokaal verdwijnen van 
kussentjesmos.
Veel vogels zijn gevoelig voor recreatiedruk, waardoor we de licht-
voetige zang van de fitis moeten missen en het qua vogels niet op 
een natuurbos lijkt maar meer op een stadspark. Tegenover het 
verdwijnen van grondbroeders als fazant en nachtzwaluw staat de 
komst van een broedende wespendief en toename van grote en 
kleine bonte spechten.
Zoals al aangegeven: de waterhuishouding is gemanipuleerd en op 
zijn kop gezet. Al in de 17e eeuw bij de aanleg van het Hof zijn duin-
rellen gegraven en vergraven. In de 19e eeuw was het Bergerbos nog 
een kwelgebied met afstromende beken. Nu is het een inzijggebied: 
regenwater verdwijnt de bodem in. De grondwaterstand daalde 
sinds 1900 met één meter. Of de vermindering van de waterwinning, 
bij pompstation Bergen, deze daling teniet zal doen gaan: de tijd 
zal het leren. De vuilboom, een vochtminnende struik, kwam hier 
vroeger veel voor maar is door de daling van het grondwater achter-
uit gegaan. De in het najaar roodverkleurende krentenboompjes 
nemen aan de oostzijde van het bos toe evenals zuurminnende 
lijsterbessen.

Het bos is dichtgegroeid met jong hout en klimplanten. De min of 
meer open structuur van de hakhoutbossen, met eens in de tien of 
vijftien jaar een houtoogst, is verleden tijd. Door beheer als maaien 
en plaggen wordt de hei in stand gehouden, ook in het bos.

Mossen, korstmossen en paddenstoelen in het Bergerbos
Mossen bedekken een groot deel van de bodem van het Bergerbos 
en stofferen de wanden van greppels en oude walletjes. Deze rijk-
dom komt door het bijzondere milieu: de zandgrond is kalkarm en 
voedselarm. De luchtvochtigheid is hoog door de vaak lage bomen. 
Opvallende soorten zijn kussentjesmos dat grote grijsgroene, spon-
zige kussens vormt, en het zeldzame groot gaffeltandmos. Het groot 
gaffeltandmos vormt bleekgroene kussentjes van plantjes waarvan 
alle, voor mossen zeer lange (meer dan 1 cm) bladeren één kant op 
zijn gebogen. Het meest algemeen is echter het donkergroene haar-
mos, dat ook dichter bij de bebouwing te vinden is.
De mosflora van het Bergerbos lijkt de laatste jaren niet sterk veran-
derd, toch zijn een paar van de zeldzaamste soorten zoals riempjes-
mos en grof etagemos verdwenen. Riempjesmos groeit nog wel in 
hellingbos bij Schoorl, twee kilometer noordwaarts. Gaaf kantmos, 
dat zich sinds begin jaren tachtig in Nederland heeft gevestigd, breidt 
zich sterk uit, mogelijk door het warmere klimaat.
De korstmosflora van het Bergerbos was vooral goed ontwikkeld op 
dunne, verspreid staande eiken. Rond 1980 waren hierop nog veel 
soorten te vinden, o.a. drie soorten tandpastakorst. Omdat het bos 
dichtgroeit leggen korstmossen het loodje door lichtgebrek. Op 
verspreide oude eiken leefden de meest interessante soorten, zoals 
baardmossen en geel boerenkoolmos maar deze zijn de laatste jaren 
verdwenen, waarschijnlijk door ammoniakvervuiling afkomstig uit 
mest. Net buiten het eigenlijke Bergerbos zijn de duinen op de grond 
nog zeer rijk aan korstmossen, vooral grijswitte rendiermossen  
(Cladina) en heidestaartjes (Cladonia).
Enkele kenmerkende paddenstoelen van het eikenhakhout op duin-
tjes aan de westzijde van het bos zijn de zeldzame stekelzwam en de 
cantharel. Flinterdunne varkensoren groeien in het bosje waar eens 
het Out Heerenhuijs stond, een stenen gebouw uit de tijd van de 
Brederodes.

’t Oude Hof
Het Hof te Bergen, tegenwoordig bekend als ’t Oude Hof, is tussen 
1643 en 1660 aangelegd op initiatief van Anthonis Studler van Zurck. 
Het plan, waarschijnlijk van Studlers eigen hand, is het eerste voor-
beeld van de formele Franse tuinstijl in Nederland, zelfs gereali-
seerd vòòr ‘Versailles’. De landschappelijke structuur is onder meer 
geïnspireerd op toonverhoudingen in de muziek en correspondeert 
met de intervallen van een groot septiem-akkoord (bijv. c-e-g-b, dat 
is 15:6:5:4, zie de kaart op pagina 201).
Centraal in de aanleg is de zichtas in de vorm van een laan, de 
Lindenlaan-Sparrenlaan, lopend vanaf de brug voor het huis naar 
de duinvoet. Op een afstand van tweehonderd meter lopen twee 
parallelle lanen, een oostelijke, de Haemstede laan-Komlaan en een 
westelijke, de Mosselenbuurt-Jan Willemlaan. Deze laatste bestond 
overigens al als de zogeheten Lange Veerweg, die de duinvoet bij 
het Out Hee renhuijs met de Westdorper Veersloot verbond.
Dwars op deze vrijwel zuid-noord lopende lijnen staan die van de 
Sluislaan, Eeuwigelaan, Kerkelaan en Guurtjeslaan. In het zuidelijk-
ste vierkant is een fijnmaziger patroon aangelegd in de vorm van 
lanen en vijvers met het eigenlijke huis als centraal punt. Het paleis-
achtige hoofdhuis is er nooit gekomen; alleen het linker en rechter 

bouwhuis werden voltooid. Het rechter werd kort na 1820 gesloopt, 
het linker in twee fasen verbouwd tot het huidige, witgepleisterde 
neoclassicistische gebouw.
De aanleg van het Hof heeft zijn stempel op Bergen gedrukt. De 
natuurlijke omstandigheden werden onderge schikt gemaakt aan 
het ideaal. Zo werd het water van de Bosbeek omgeleid door de 
Holle Vijver en de Ronde Kom, om de vijvers rond het huis te voeden. 
Aan de andere kant werd het water door een schut (Het Sluisje) belem-
merd in zijn vrije uitstroming naar de polderboezem. De plantage 
werd voorzien van allerhande kunstmatige structuren, zoals wallen 
en greppels langs alle lanen, een rondeel met een klaverbladstruc-
tuur op het be langrijkste kruispunt en kattebergen (uitkijkpunten) 
op een drie tal strategi sche punten. Een recente inventarisatie van 
cultuursporen bracht aan het licht, dat ook de duintjes bij het kruis-
punt Jan Willem laan-Kerkelaan van kunstmatige oor sprong zijn en 
feitelijk een viertal kattebergen vormen.
De structuur van het Hof ligt over een ouder patroon van wegen en 
waterlopen heen en sluit daar gedeeltelijk bij aan. Dit patroon heeft 
een zuidwest-noordoostoriëntatie, ontstaan door de afwaterings-
richting naar de Rekere. Vinkenbaan, Bosbeek, Hoflaan en Sluislaan/
Studler van Surcklaan lopen allen in die richting. Het wegenpatroon 
van het Hof maakt met deze oude oriëntatie een hoek van bijna 40 
graden.
De kaart van Blaeu laat wat het Hof betreft niet de werkelijk heid 
zien, doch alleen het plan. Opvallend is ook het ontbreken van het 
gedeelte Kerke laan naar de duinvoet, het Reigerpad en het Jachtpad. 
Het gedeelte Kerkelaan naar de kerk toe is nooit volledig aangelegd. 
Het gedeelte Guurtjeslaan naar de Breelaan toe dateert vermoede lijk 
pas uit de 18e eeuw.
Als laanbeplanting heeft Studler van Zurok linden gebruikt, die in 
het eerste deel van de kijklaan in dubbele rijen werden geplant; een 
aantal daarvan is nog aanwezig. Ook langs de Vijverlaan en hier en 
daar langs de Hoflaan bevinden zich nog oude linden. De huidige 
laanbeplanting met spar, grove den en beuk is waarschijnlijk laat 18e- 
en vooral 19e-eeuws.

Tussen de Roodeweg en de Brederodelaan bevinden zich nog de res-
ten van een ijskelder, waarvan de ouderdom onbekend is. In ’t Oude 
Hof treffen we dieren en planten van oude bossen en lanen zoals de 
boomklever en het stofzaad.

Mossen, korstmossen en paddenstoelen op ’t Oude Hof
’t Oude Hof verschilt sterk van het Bergerbos. Het is donkerder, er 
staat meer beuk en er zijn oude, aangeplante laanbomen, vooral lin-
de en ook beuk. Het gebied is al sinds het begin van de vorige eeuw 
bekend als één van de weinige Nederlandse bolwerken van soorten 
uit oud bos. Bijzondere korstmossen groeien vooral op de enigszins 
vrijstaande laanbomen langs de grachten. De meest bijzondere 
zijn vooral te vinden op linden, zoals aspirinekorst: vroeger op een 
tiental bomen, nu nog op één enkele boom. Grauwe runenkorst en 
gele poederkorst breiden zich juist weer sterk uit, waarschijnlijk door 
klimaatverandering.
Veel soorten speldenkussentje zijn kenmerkend voor de vrijstaande 
beuken langs de gracht, maar het aantal oude beuken neemt gestaag 
af. De korstmosvegetatie op beuken in de rest van ’t Oude Hof en 
vooral langs de duinrand ten zuiden van De Franschman ontwikkelt 
zich positief. Parasietkorst en beukenschotelkorst nemen toe. Ook 
gaat het allerlei schriftmossen plotseling sterk voor de wind, waar-
schijnlijk mede door klimaatverandering.
De paddenstoelen in ’t Oude Hof weerspiegelen het oude en stabiele 
bosmilieu met soorten van dood hout zoals stekelige korstkogel-
zwam, goudvliesbundelzwam, porseleinzwam, reuzenzwam en 
diverse weerschijnzwammen op beuk. Daarnaast tal van mycorrhiza-
paddenstoelen, die via schimmeldraden in symbiose leven met 
bomen: o.a. beukenrussula (okerkleurig), de zonnerussula (geel) en 
de roodnetboleet, die in Noord-Holland alleen uit de omgeving van 
Bergen bekend is.

Voor het geluid van de boskrekel: www.duinenenmensen.nl
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4.26 De muzikale verhoudingen van de Oude Hof
Muzikale verhoudingen lagen ten grondslag aan het ontwerp 
van de Hof (15 : 6 : 5 : 4).
Bron: Sjoerd Schaper.
Beeld: Van Wijngaarden © NatuurMedia

Geometrische verhoudingen in ’t Oude Hof
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