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Duinen bezuiden Bergen aan Zee  
       Verbrande Pan en omgeving

“Het was geen eenvoudige taak om uitgaande van de doelstellingen 
(…) en tevens rekening houdende met verlangens en gevoelens van 
de natuurliefhebbers, de weg uit te stippelen voor een verantwoord 
beheer van dit terrein, waarbij ook nog met andere, dan alleen 
aesthetische, factoren rekening moet worden gehouden.”
directie van het pwn, 1952

Oude foto’s tonen een open, zanderig landschap; verlaten 
en stil. De omgeving van de Verbrande Pan heeft altijd tot de 
verbeelding gesproken. Kunstenaars en natuurliefhebbers 
maakten zich sterk voor het behoud ervan. Het gebied ligt op 
een overgang van kalkrijke naar kalkarme bodem. Die over-
gang is niet scherp, het kalkgehalte vertoont overal subtiele 
variaties. De diversiteit aan bloemen is daardoor ongekend: 
een hoogtepunt van de Nederlandse natuur.

De vlam in de Pan
Wanneer sloeg de vlam hier in de duinpan? In de 18e eeuw 
heet het hier Voorveld. Gevers vermeldt de huidige naam in 1825. 
Tijdens de veldslag op 2 oktober 1799, tussen o.a. Russen en 
Fransen, is hier mogelijk een deel van het duin verbrand.
In 1951, kort na de aankoop van het duingebied bij Bergen door 
de provincie, kwam het tot strubbelingen tussen Bergenaren 
en de nieuwe beheerder, het waterleidingbedrijf. Pijnpunten 
waren de voorgenomen aanplant van dennenbos, de aanleg 
van brede ontsluitingswegen en het kappen van natuurlijk bos. 
Het gebied zou een park worden inclusief een pompstation 
met bijbehorend graafwerk. De naoorlogse bebossing in het 
kader van de werkverschaffing stond hier op wel zeer gespan-
nen voet met het open duinlandschap met lage bosjes van 
eiken en berken. Initiatiefnemer van het protest was de archi-
tect J. Roggeveen, die in ‘De Pilaren’ in Bergen een protest-
bijeenkomst belegde tegen de bebossingplannen samen met 
o.a. de plaatselijke vvv en het Kunstenaarscentrum Bergen. De 
voorzitter die avond was niemand minder dan Van Tienhoven, 
het financiële brein achter de Vereniging Natuurmonumenten 
van die dagen. Het protest was scherp. “Talrijke Bergenaren 
hebben met ontsteltenis vastgesteld dat het gebied met schop 
en houweel wordt bewerkt”, stond in het Parool van 12 de-
cember 1951. Toenmalig minister Sicco Mansholt reisde naar 
Bergen af om de gemoederen te bedaren. De plannen werden 
afgeblazen. Als laatste werd in 1953 het duin nabij boerderij De 
Franschman aan de Berger Zeeweg bebost.
Interessant aan het conflict is dat de Bergenaren zich rond 
1950 inzetten voor natuurbehoud en tegen ‘massa-recreatie-
terreinen’, terwijl het in recentere conflicten meer lijkt te gaan 
over het toelaten van méér recreatie, zoals het laten loslopen 
van honden en het aanleggen van nieuwe fietspaden door de 
duinen. Van weerbare romantici naar ontwikkelaars van het 
toeristisch-recreatief product: de maatschappelijke ontwikke-
ling in een notedop.
De betekenis van deze geschiedenis uit de jaren vijftig reikt veel 

verder dan de hellingen van de Verbrande Pan. De naoorlogse 
duinbebossing liep ten einde. Het waterleidingbedrijf, dat in 
die tijd getuige het citaat natuurbeheer vooral een kwestie van 
smaak vond, moest zich gaan verdiepen in natuurbehoud. Het 
roer ging om. In het kielzog van het particuliere protest kwam 
op verzoek van het pwn vegetatiekundig onderzoek op gang, 
onder leiding van de botanicus Victor Westhoff. Van zijn werk 
resteren betonnen, inmiddels met korstmossen begroeide 
paaltjes in de vegetatie. De bijbehorende proefvlakken worden 
nog regelmatig onderzocht. Een beeldje in het landschap her-
innert aan het werk van Westhoff.

Een oude grijze man
Dankzij het werk van de vooroorlogse amateur-onderzoeker 
h.a.s. Bijleveld uit Bergen en de naoorlogse vegetatiekarterin-
gen, bestaat er een gedetailleerd beeld van de bloemenrijkdom 
van de Verbrande Pan in heden en verleden.
Het gebied kent een mozaïek van vegetaties. Er zijn plekken 
met duinroosjes, die overgaan in vochtige bosjes met dag- 
koekoeksbloemen; even verderop vervlechten die zich weer 
met nog wat vochtiger bosschages met bijvoorbeeld katten-
staart, keverorchis of riet.
Voor de oorlog ontbrak struikheide ten zuiden van de Zeeweg, 
nu is de soort te vinden tot bij duintop De Voert. De toename 
van het aantal planten van kalkloze bodems naar het kalkrijke 
zuiden is opmerkelijk. Die toename is veroorzaakt door de 
vastlegging van stuivend duin; vervolgens is de bodem ont-
kalkt door de verzurende werking van luchtverontreiniging en 

regen. Daardoor zijn bijzondere soorten van droge hellingen 
verdwenen zoals gevlekt zonneroosje, of achteruitgegaan zoals 
het vroeger algemene grasklokje. Door verzuring namen ook 
zandviooltje en kleine steentijm af.
De veranderingen in de natte valleien zijn ingrijpender. Het  
waterpeil in de Verbrande Pan is in een eeuw plaatselijk met 
een meter gedaald, door polderpeilverlaging en kustafslag in 
combinatie met de waterbehoefte van het vele bos. Water is 
hier nooit gewonnen. Pan-kenner Bijleveld: “In de jaren voor 
1940 waande men zich in het paradijs als men door de Verbrande 
Pan liep. Nu doet de vallei denken aan een oude grijze man die 
langzaam maar zeker omkomt van de dorst.”
In de natte delen groeide vroeger knopbies en galigaan, soms 
begeleid door pijpenstrootje en het ranke varentje addertong: 
een combinatie van kalkminnaars en kalkvlieders. Ook de rijk-
dom aan orchideeën in het zeewaarts gelegen gebied Transvaal 
was legendarisch. Meldingen van brede orchis, honingorchis 
en massale hoeveelheden van de muggenorchis langs een grep-
peltje spreken voor zich. Het veldje ‘Pan 145’ ontleende zijn 
naam aan het aantal muggenorchissen dat er ooit geteld werd. 
De witbloemige parnassia was in de jaren rond de Tweede  
Wereldoorlog overal te vinden.

Vochtige valleien groeien van nature dicht met struweel en 
bos. Er ontstaan berkenbosjes waar ook de ratelpopulier zich 
thuis voelt, op de drogere delen vergezeld van eiken. In het bos 
groeit net als vroeger de keverorchis en een aan meidoorns 
gebonden paddenstoeltje: het vingerhoedje. Er zijn twee vind-
plaatsen van het dalkruid bekend, in één daarvan zou mevrouw 
m.a.d. Van Reenen-Völter, rond 1900 burgemeestersvrouw en 
echtgenote van duinbezitter Jacob van Reenen, de hand heb-
ben gehad. Ook de vroegere aanwezigheid van wilde akelei is 
op de mens terug te voeren.

Koraalwortels en vogelnestjes
De bossen van de Verbrande Pan ontleenden hun vroege ver-
maardheid mede aan een tweetal orchideeën, dat in de kust-
streek alleen uit het kalkovergangsgebied bekend was: koraal-
wortel en vogelnestorchis. Anno 2008 is de vogelnestorchis na 
decennialange afwezigheid weer in bescheiden aantallen in de 
Pan te vinden – daarnaast alleen zeer sporadisch in de kalkrijke 
bossen van Zuid-Limburg. De hoofdgroeiplaats in het duin is 
tegenwoordig meer kustwaarts.Van de koraalwortel – tot 1942 
aanwezig – resteren slechts verhalen.
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Bijleveld beschrijft een bezoek aan jachtopziener De Moor, die rond 
1900 de vogelnestorchis (Neottia) voor een bremraap versleet. Dat was 
op zich geen gekke gedachte, want net als bremrapen heeft de vogel
nestorchis geen bladgroen. Voor De Moor was het echter onkruid. 
Dan volgt bij Bijleveld een passage met uitroeptekens: “Hij was bo
vendien aangesteld voor de jacht en niet om naar plantjes te kijken! 
Hij wist wel dat Neottia’s al jaren werden uitgegraven en verkocht 
in ‘Het huis met de pilaren’ in Bergen.” De latere vondst van de ko
raalwortel door Bijlevelds vader werd dan ook angstvallig verzwegen. 
Bijleveld geeft een indruk van de rijkdom van weleer. “Vogelnestjes 
tellen was een onmogelijke opgave, in elk bosje waren ze te vinden. 
Een keer is het geweest dat we ze wel telden in een bos, dat was in 
1918, daar stonden er 500, mannetje aan mannetje.” De reden van de 
tijdelijke achteruitgang van de soort na 1950 is vermoedelijk verzu
ring van de bodem door daling van de grondwaterstand en luchtver

vuiling. Na een zeer natte periode rondom de millenniumwisseling 
is er plaatselijk weer kalkrijk grondwater aan het maaiveld geweest 
en sindsdien heeft het vogelnestje zich weer uitgebreid.
Het belangrijkste van alles is dat het duin lokaal stuift. In dit gebied 
zijn blanke duintoppen. Stuifzand kan natuurwaarden tijdelijk be
delven, maar dat risico hoort bij het spel met de natuur: “Het duin zal 
vermoedelijk binnen de kortste tijd de Neottia’s bedelven, maar zo is 
nu eenmaal ’s levens loop; zij vinden wellicht een nieuwe groeiplaats 
in de dan vooruitgeschoven strooizone” schreven Westhoff en Hoff
mann al in 1951 in het tijdschrift De Levende Natuur.
Veel vochtige valleien en bloemrijke bosjes mogen verdwenen zijn, 
zeer fraaie vegetaties met een bijzondere mengeling van vleugeltjes
bloem en tormentil, tandjesgras en knopbies, gevlekte orchis en 
soms bijenorchis weerspiegelen de steeds weer vitale natuur van  
het kalkgrensgebied.

Duinen en dichters
In het duingebied Bergen wemelt het van oudsher niet alleen van de 
bloemen. Ook vele dichters, schrijvers en schilders vonden hier rust, 
inspiratie of elkaar. De bekendste uit de lange parade van Bergense 
kunstenaars zijn Adriaan Roland Holst, J.C. Bloem en na de oorlog 
Neeltje Maria Min, Lucebert en Adriaan van Dis. Roland Holst was be
vriend met Herman Gorter, die aan het eind van de 19e eeuw met zijn 
lange gedicht ‘Mei’ een literair monument optrok. In het noorden van 
de Verbrande Pan staat één huis, de Verbrande Panhoeve, waar Gorter 

enige jaren gewerkt heeft. Het gedicht ‘Mei’ schreef hij overigens niet 
hier maar in huize Beekzangh op het landgoed Westerhout te Bever
wijk. Hij ontleende poëtische beelden aan de natuur, bijvoorbeeld 
aan de oplichtende zandbergen (blinkerts), die in zijn tijd fors stoven:
“De dagen zijn lichtreuzen, daar wandel ik laag tusschen.”
De Verbrande Panhoeve dateert van begin twintigste eeuw. De voort
varende jonkvrouw m.a.d. Van ReenenVölter zag de hoeve als eerste 
stap richting een villapark. Voor de oorlog had de hoeve geen water 
en elektra. Herman Gorter verbleef er regelmatig tot 1923, buiten 
de zomervakantie, want dan werd het door de eigenaresse voor een 
betere prijs aan zomergasten verhuurd. Gorter is nog steeds aanwe
zig in de omgeving met een standbeeld langs de Berger Zeeweg nabij 
boerderij De Franschman.

Literatureluur
als de maan op haar volst is
als de zee op haar holst is
als de Tijden -bevlogen-
ten Ondergang togen
als het noodlot het bolst is
en de storm op zijn dolst is
voorbij eenzame duinen
voorbij rokende puinen
kun je er donder op zeggen dat dáár Roland Holst is.
 j.c. van schagen

Uitzichtduin De Voert
Op een oudere kaart staat het gebied simpelweg aangeduid als ’t Hooge 
duintje en gezien de hoogte (33,5 m) klopt dat ook wel: het is na het 
Klampduin de hoogste duintop in de buurt. Vroeger hadden bezoe
kers hier een ruim uitzicht op de polder. Het eerdergenoemde pro
test van kunstenaars en natuurbeschermers kon de duinbebossing 
op deze plek niet tegenhouden en hoge dennen ontnemen nu het 
zicht op de polder. De naamgever van Uitzichtduin De Voert kon  
nog wel ver kijken en had ongetwijfeld de noordpunt van de grazige 
Philisteinse Polder in gedachten, met het oude weggetje De Voert. 
Voert is middeleeuws voor doorwaadbare plaats, een wat vochtige be
naming voor een droog duin. In de loop der tijd zingt menige naam 
zich los van de plaats van oorsprong.
Onderlangs de top loopt het lange Bovenpad dat als recreatieve 
route in de vijftiger jaren van de vorige eeuw is aangelegd. Het duin 
biedt een afwisselend uitzicht op een lange valleienreeks: vanuit het 
zuiden Bokkenweide, ’s Heerenweide en Verbrande Pan en aan de 
noordkant van de Berger Zeeweg de noordoostwaarts afbuigende 
valleien van de Uilenvanger en De Fuik.
Op de topografische kaart uit de 19e eeuw is goed te zien dat deze val
leienreeks toen grotendeels bebost was. Op de Bokkenweide lag gras
land en ook ’s Heerenweide werd agrarisch gebruikt. Beide valleien 
hadden met doornstruiken beplante walletjes om het vee binnen te 
houden.
Het eikenbos is eeuwenlang als eikenhakhout in gebruik geweest. 
Het is deels spontaan uitgezaaid en deels aangeplant, o.a. in de 18e 

Jonge onderzoeker bij rozenkransjes | Kleine vuurvlinder op rozenkransje

Vogelnestje

 Individuele vergunning, 1899, afgegeven door burgemeester Van Reenen

Duinvallei en duingraslanden bij het Paadje van Praat: de rijkste duinvegetaties anno 2009. | Grasklokjes komen in de omgeving van Bergen regelmatig voor.

Meeuwenlekken nabij Bergen aan Zee, voor verwijdering van dennenaanplant (2000, links) en na (2009, rechts).  
Duingraslanden krijgen meer de ruimte.
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eeuw door de heren van Bergen, waarnaar de naam ’s Heerenweide 
verwijst. De sfeer van de verspreide eikenbossen afgewisseld met 
duinrozen en heitjes is parkachtig. De Engelse landschapsstijl, te-
genwoordig compleet met koeien en paarden, lijkt hier door de 
natuur zelf gerealiseerd. Natuurontwikkeling met afgeronde nieuwe 
meertjes versterkt dit beeld. In ’s Heerenweide zijn speelveldjes om-
gevormd tot een natte duinvallei. In het zeewaarts gelegen Kokkendal 
is een voormalig landbouwgebied met de naam ‘Keetje van Hopman’ 
eveneens omgevormd tot een vallei.
In het noorden is het solide bouwwerk van het voormalige Bio-
Vakantie oord op het Russenduin te zien, terwijl aan de overzijde van 
de Verbrande Pan een reeks middenduinen ligt. Het vaak stuivende 
Rozenduin is een trefzekere naam in deze contreien, want net als bij 
het Klampduin zet de duinroos hier de toon, in het voorjaar bijgestaan 
door tienduizenden duinviooltjes.
In vergelijking met het Klampduin is het noordelijker duin De Voert al 
wat kalkarmer. Dat is te zien aan klein tasjeskruid tussen de duinroos-
jes. Ook de grijze bisschopsmuts, voor duinkenner Henk Doing hét 
‘kalkgrensmos’, staat hier veel. In het noorden van de Verbrande Pan 
duikt in het Heidevlak de struikheide op als voorbode van de heidevel-
den die pas ten noorden van de Berger Zeeweg tot volle ontwikkeling 
komen. Kalkminnaars uit het zuiden van Kennemerland die net tot in 
de Verbrande Pan groeien zijn kleine bevernel, zandviooltje, zuurbes 
en kandelaartje.

Kaart Dou (1680) met langgerekte valleien (een voorveld en een achterveld),  
Kaart Gevers (1825) met dan deels beboste Verbrande Pan en topografische kaart 1905 

waarop ook bebossing aan binnenduinrand te zien is langs de Heerenweg. Koraalwortel

Aardster

Bos in Verbrande Pan

Roodnetboleet: alleen bij Bergen in ons land regelmatig te zien
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