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Colofon 

Bestuur: 

Ruud Holswilder - voorzitter 
Anja Wilmink - secretaris 
Jelle de Boer - penningmeester  
Ben Tuijn - bestuurslid 
Inge Veldt- bestuurslid 

 

Website: 
http://www.vanreenenpark.nl 

E-mail: 
info@wbv-vanreenenpark.nl 

Agenda: 

 Zaterdag 14 januari: Nieuwjaarsreceptie 
 Maandag 30 januari: Koffieochtend

Beste Buurtgenoten, 

Na twee jaar konden we in oktober gelukkig weer een jaarvergadering 
organiseren met aansluitend een burendag. 
De jaarvergadering verliep in goede sfeer en deze werd nog uitbundiger 
tijdens de zeer geslaagde burendag in Het Hof. 

We zijn verheugd dat we ook weer een nieuwjaarsreceptie kunnen 
organiseren in de Zwarte Schuur. 
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 14 januari. Alle leden hebben hiervoor 
per mail een uitnodiging ontvangen. 
Voorafgaand aan de receptie wordt de documentaire “Blind Ambition” 
vertoond. Deze documentaire vertelt het ongelooflijke verhaal van vier 
mannen die de internationale wijnwereld op zijn kop zetten door als eerste 
team van Zimbabwe deel te nemen aan het World Wine Blind Tasting 
Championships, de Olympische Spelen van de wijnwereld. 

De koffie-ochtend van december komt te vervallen. 
De organisatoren delen u mede: 

Beste buurtgenoten,  

De koffie-ochtend van 28 november was weer een succes, we 
waren met een leuke groep, die nog altijd voor uitbreiding vatbaar 
is.  
Omdat de laatste maandag van december op de zesentwintigste 
valt is er bij hand opsteken besloten om het deze maand niet door 
te laten gaan. De eerstvolgende koffie-ochtend valt daarmee op 
maandag 30 januari 2023, zoals te doen gebruikelijk vanaf 
10.30 uur, in de Pilaren. We sturen je daarvoor bijtijds nog een 
herinnering.  
De koffie-commissie wenst jullie allen mooie feestdagen en alvast 
een goed begin van een gezond 2023, waarin je wensen worden 
vervuld.  

Met hartelijke groet van de koffie-commissie .  

Het bestuur wenst u fijne feestdagen, een voorspoedig 2023 en wij hopen 
u in grote getale te ontmoeten op 14 januari. 

Met hartelijke groet, Anja, Ben, Jelle en Ruud
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Vuurwerkverbod 2022

Dit jaar geen algemeen vuurwerkverbod, maar de gemeente heeft wel een vuurwerkvrije zone ingesteld 
rondom de Hertenkamp. Hiervoor zijn borden geplaatst op alle toegangswegen naar de Hertenkamp.

In het NHD van 15 december verscheen onderstaand artikel. Indien u last ondervindt van vuurwerk kunt 
volgens dit artikel een “gastheer” (beveiliger) bellen op 06 5434 2769
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Woningen met een rieten kap.


Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening 
geldt er een verbod om vuurwerk af te steken 
binnen een straal van 50 meter rondom 
woningen met een rieten kap.

 
In onze wijk hebben we veel woningen met een 
rieten kap. 

In 2019 hebben we dit in kaart gebracht via 
Google Earth.


Een grotere afbeelding van de kaart via deze link


http://www.vanreenenpark.nl/vuurwerkvrijezone/


Nieuwsbrief december 2022

Bergerbos winter 2021


Bekijk het volledige 360 graden panorama via 

https://roundme.com/tour/674523/view/2137510/
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Op 4 november werd op initiatief van de Stichting Vrienden van de Bergense 
Hertenkamp een lezing gehouden in het over “De aanleg van het Van Reenenpark” in 
het Oude Raethuys.


De lezing werd verzorgd door Leo Rotthier, bestuurslid van de stichting en tevens 
vice-voorzitter van de Historische Vereniging Bergen.


Leo Rotthier was zo vriendelijk om ons zijn tekst en foto’s te sturen welke u aantreft 
op de volgende pagina’s.


Het schetst een mooi beeld van de historie van de prachtige wijk waarin wij wonen.

https://roundme.com/tour/674523/view/2137510/


Van Reenenpark 
en omgeving 

Lezing Leo Rotthier 4 november 2022 



Van Reenenpark en omgeving 
Algemene inleiding 
De kaart van de Heerlijkheid Bergen was sinds de aanleg van het Hof door Studler van 
Surck (1643) eeuwenlang nagenoeg ongewijzigd. Dat veranderde aan het eind van de 19e 
eeuw. Het dorp werd ontdekt door kunstenaars en renteniers en het dagtoerisme kwam 
aarzelend op gang. 
Aan het begin van de twintigste eeuw gingen de ontwikkelingen steeds sneller. Dankzij 
Jacob van Reenen (Heer, Burgemeester en gemeentesecretaris van Bergen, bovendien 
eigenaar van de grond) en zijn energieke vrouw, Marie van Reenen-Völter, werd Bergen 
ontwikkeld tot een populaire vakantie- en woonplaats. 

In deze wandeling besteden we vooral aandacht aan het gebied rond het Van Reenenpark. 
De metamorfose van dit gebied voltrok zich in twee stappen: de Groen Croft werd renbaan, 
en de renbaan werd villapark. 
Volgens de plannen uit 1912 moest er op het terrein van de opgeheven renbaan (zie later) 
een villapark worden aangelegd naar een idee van Marie Van Reenen zelf. Hiertoe werd de 
Bouw- en Bouwgrond Maatschappij Bergen-Binnen opgericht, die de grond tussen 
Kerkelaan Jan Willemlaan, Guurtjeslaan en Smalle Pad kocht van Van Reenen m.u.v. het 
terrein van de Hertenkamp. Directeur van deze onderneming werd de architect/ makelaar/ 
projectontwikkelaar: Frederik de Heer Kloots.  

Prinsesselaan en Berkenlaan 
Samen met de Kerkelaan en de Prinsessenlaan de “rafelranden” van het villapark. 
Oorspronkelijk bedoeld zonder bebouwing. Uit geldgebrek of winstbejag (?) toch bebouwd 
op kavels die een stuk kleiner zijn dan die in het hart van het park.  
De twaalf huizen aan de oostzijde van de Prinsesselaan werden in 1921 ontworpen en 
gebouwd door Frederik de Heer Kloots. 
Een jaar bouwde hij de huizen aan de Berkenlaan (Nrs 4/4a t/m 18/18a) oorspronkelijk in 
twee woonlagen. De woningen zijn krap bemeten: 9 x 8,5 m2. De zolder is alleen berging. 
Nu koopwoningen, veelal onder en boven samengevoegd. 

De woningen voorzagen zeker in een behoefte: tussen 1906 en 1925 groeide het 
inwonertal van 1750 naar 4835. Het aantal huizen steeg van 450 naar 1250. 

Midgetgolfbaan “De Merelhof”  
In 1954 aangelegd door de heren Morkhoven en Kolhorn die een aantal midgetgolfbanen 
exploiteerden langs de Nederlandse kust. Eerste beheerder: pottenbakker Ruiter. In 1956 
verkocht aan Willem Kuin sr, en nog steeds in bezit van de familie. 
Het is de oudste nog bestaande gravelbaan in Nederland. 

Merelhof 
In 1949 door de gemeente Bergen aangelegd bejaardencomplex, ontworpen door de 
gemeente-architect JH Roggeveen in samenwerking met Bert Hooning. In 1964 
overgedragen aan de woningbouwvereniging “Algemeen Belang” (nu: Kennemer Wonen) 

Beatrixlinde 
Geplant ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix (31 januari 1938). 



Trambaan  
Hier is het tracé van de voormalige trambaan (1909-1955) nog goed te zien. Nog steeds 
heeft de hele strook van Bergen naar Bergen aan Zee de bestemming: verkeer. 

Renbaanlaan 
In 1894 verpachtte Jacob van Reenen een terrein gelegen tussen Kerkelaan, Guurtjeslaan 
Smalle Pad en de huidige Rondelaan (die toen nog niet bestond!) aan de Kennemer 
Sportclub, die op het terrein paardenrennen organiseerde, maar ook andere festiviteiten, 
zoals ringsteken en zomerkermis. Er stond ook een muziektent waarin het Bergens 
Fanfarekorps concerten gaf. 
Pas in 1898 werd er een officiële Draf- en Renbaan aangelegd. De grasbaan was een groot 
succes en trok veel publiek, zeker toen in 1905 een spoorverbinding met Alkmaar tot stand 
kwam. Langs de Kerkelaan en Breelaan werden paardenstallen gebouwd.  
Een flink deel van het succes (en de inkomsten) was te danken aan de Totalisator, waarin 
stevig gegokt werd. Toen de totalisator in 1911 door de regering Heemskerk werd verboden 
in de nieuwe Zedelijkheidswet was het dan ook snel gedaan met de renbaan. 
  
Kerkelaan 
Restant van de Doodweg naar Oudtburgh. Leidde rechtstreeks naar de ingang van de 
Ruïnekerk tot de aanleg van de tramlijn naar Bergen aan Zee in 1909. (Nu nog steeds stukje 
Kerkepad, achter Fabels). 

Aan de even kant de karakteristieke stolphuisjes uit 1930, afwisselend met riet en pannen 
gedekt. Een aantal ervan heeft inmiddels plaatsgemaakt voor nieuwbouw, waarmee het 
karakter van de laan danig is veranderd.. 

Kerkelaan 1: Atelierwoning in Amsterdamse-Schoolstijl voor de kunstschilder/aquarellist Jan 
Fijn gebouwd in 1930 naar een ontwerp van Dirk Brouwer (ook: busgarage aan de Prins 
Hendriklaan en diverse HEMA en Bijenkorffilialen). 

Jan Fijn (1896-1971) was ook gemeenteontvanger. Hij werd lid van de NSB en was 
tijdens de oorlog een poosje burgemeester van de Egmonden, waarnemend-
burgemeester van Bergen en van 1943 -1945 burgemeester van Hilversum. Hij werd na 
de oorlog veroordeeld tot 10 jaar cel. Kwam in 1947 vrij en vestigde zich weer in Bergen. 

Dirk Brouwer (1899-1941)  sloot zich aan bij het verzet, werd gearresteerd en in 1941 
gefusilleerd. 

Kerkelaan 10: hier groeide de schrijfster/dichteres/poprecensent Elly de Waard (1940- ) op. 



 
Kerkelaan 11: Dennenheuvel. (ca 1910 ?) 
Woning van Frederik de Heer Kloots, architect, bouwkundige, makelaar. Zaakgelastigde/
directeur van de Bouw- en Bouwgrondmaatschappij Bergen-Binnen (BBMBB).  

In de twintiger jaren was hij zelfs eigenaar van de BBMBB. Ook bezat hij  een eigen bouwbedrijf. 
Hij behoorde tot de notabelen van Bergen; bij zijn (tweede) huwelijk in 1923 traden als getuigen op 
de dorpsdokter, Jan Dekker, en dominee Van den Kieboom.  

In 1925 ging hij failliet. Zijn bezittingen werden openbaar geveild: de in totaal 47 kavels, woningen 
en bouwpercelen  in Bergen en Bergen aan Zee brachten in totaal ruim 300.000 gulden op!! (In 
diezelfde tijd werd Park Meerwijk geveild voor 110.000 gulden!). 
Zijn huwelijk liep op de klippen en hij overleed  op 28 februari 1927, 49 jaar oud. 

NB: de verhoogde bermen en terreinen zijn restanten van het oude nollenlandschap 
langs de binnenduinrand. 

. 
Op de Z-O-hoek met de Komlaan: in dit huis groeide vanaf zijn 10e(?) Jos Punt op, de 
huidige bisschop van Haarlem. Net als hij was zijn moeder een groot Maria-vereerder. Zij liet 
op de gevel van het huis (uit1915) een mozaïek aanbrengen door de kunstenaar Kees 
Baard. Het mozaïek is een voorstelling van de verschillende erenamen van Maria, zoals 
genoemd in de Marialitanie, oa: Mystieke Roos, Spiegel van Gerechtigheid, Toren van 
David, Ivoren Toren, Gouden Huis.   

Diagonaal daartegenover het huis “Duin-end”. Hier was lange tijd de autorijschool van dhr 
Raven gevestigd. 

Kerkelaan 23 (voorbij de Komlaan): huis ontworpen door Frederik de Heer Kloots in1917. Na 
de oorlog woonhuis van de schilder/beeldhouwer Henk van den Idsert (1921-1993) en zijn 
gezin. Leerling van (o.a. Matthieu Wiegman). Veel van zijn beelden kwamen in de tuin 
terecht. Tegenwoordig staan er een aantal in de tuin van museum Kranenburgh. 



Komlaan (1) 
De Komlaan is de oostelijke begrenzing van het Oude Hof. 
De verhoogde berm aan de westkant markeert de overkluizing van de oorspronkelijke Holle 
Vijver. Deze werd met duinwater gevoed door de Bosbeek. Via de Ronde Kom kwam het 
water vervolgens in de vijvers van het Oude Hof. Tegenwoordig is alleen het gedeelte tussen 
de Eeuwigelaan en voormalige  trambaan nog open. 

Sparrenlaan 
De centrale zichtlaan van het Oude Hof, dat in 1643 werd aangelegd door de toenmalige 
Heer van Bergen, Anthonis Studler van Surck. Afgezien van de bebouwing aan de 
Rondelaan en Eeuwigelaan is de oorspronkelijke vorm van het landgoed behouden 
gebleven, mede dankzij protesten en acties van de Bergense bevolking in 1930, op initiatief 
van o.a. Dirk Klomp, Jacob Hemelrijk, Mr Zeiler, en Mw Selleger. Als de plannen van de 
BBMBB door waren gegaan stond het Bergerbos nu vol villa’s en liep er een autoweg langs 
de duinvoet van Duinvermaak naar de Fransman. 
De Sparrenlaan, door Van Reenen beplant met afwisselend zilversparren (nu verdwenen) en 
dennen, is de enige zichtlaan in NL waarvoor naaldbomen zijn gebruikt. De PWN, die het 
Hof ten noorden van de Eeuwigelaan beheert, heeft een paar jaar geleden de laan 
opgeknapt en vervangende bomen geplant. 

Bosbeek 
Onlangs gerestaureerd restant van een oude duinrel die doorliep naar de Komlaan, en via 
de Holle Vijver langs de Komlaan de Ronde Kom - en daarmee de vijvers van het Hof - van 
water voorzag. 

Guurtjeslaan 
Genoemd naar de kraamverzorgster Guurtje Beeldman die woonde op de hoek van de 
Guurtjeslaan en Kastanjelaan. 

De noordelijke begrenzing van het Oude Hof. 

Rondelaan 
Nr 34: In 1960 verrees hier de nieuwbouw van de MMS, onderdeel van de Berger 
SchoolVereeniging. Bij de invoering van de Mammoetwet (1968) werd de MMS omgevormd 
tot de BSG, de Berger Scholen Gemeenschap voor voortgezet onderwijs (MAVO, VMBO-TL, 
HAVO en Atheneum).   
Nr 30: Bosschool (basisschool van de Berger Schoolvereniging) 
Nr 28: Oorspronkelijk gebouw van de Berger Schoolvereeniging, opgericht in 1919 door o.a. 
F. de Heer Kloots en Mw Selleger-Elout. Het gebouw dateert van 1925; architect: Th.J. 
Lammers. Tot 1925 werd les gegeven in de boerderij “ ’t Hoekje” aan het van Reenenpark.  
Op de begane grond was de gemengde lagere school gehuisvest, boven de meisjes 
ULOschool. 
In 1947 werd naast de ULO ook een MMS opgericht. In 1960 verhuisde die naar de 
nieuwbouw op Nr 34 (zie boven). 
In 2004 gaat school helemaal over naar nr 30; het oude gebouw wordt verkocht en in 2007 
intern verbouwd tot 4 appartementen. 

Komlaan(2) 
Nrs 25 en 27 in 1931 gebouwd door de architect Majella Cijffers (1900-1988). Op nr 27 
woonde hij zelf. Hij ontwierp ook het huis van dokter Poot, Dorpsstraat hoek Sint 
Antoniusstraat.  
In zijn huis bracht de Amsterdamse onderwijzer/schrijver Theo Thijssen (Kees de Jongen 
e.a.) met zijn familie in de dertiger jaren zijn vakanties door.   



Schilstraplantsoen 
Genoemd naar dhr Johan Schilstra (1915-1998), leraar Engels aan de rijks-HBS in Alkmaar, 
enthousiast amateur-historicus; Lid Provinciale Staten en Gemeenteraad; hoeder van het 
Westfries landschap, “Vader van de Westfriese Omringdijk” , schrijver van veel boeken, 
waaronder: Ruïnekerk van Bergen. 
Woonde op Komlaan 23. 

Hoek Boschlaan /Hertenlaan  
Villa uit 1925 van de Bergense architect Jan Leijen (ook o.a.; Petrus en Pauluskerk, 
Duinvermaak en veel woningen in Bergen)  

Van Reenenpark 
Op de plaats van het appartementencomplex aan de oostkant van stond van ca. 1920 tot 
1995 het chique Hotel/Restaurant De Hertenkamp 

Nr 27: Huize Rosmade. Van1957 tot 1976 de kraamkamer van Bergen. Moeder en kind 
werden hier 10 dagen lang in de watten gelegd door de gezusters Stam en zuster Jans. 

De kraamkliniek kreeg dezelfde naam als het huis aan het Kennemerpark in Alkmaar waarin de 
kliniek in 1946 begon. Rosmade was de schrijversnaam van Evert Masdorp, een goede vriend 
van de aannemer WF Stoel die het huis in 1873 bouwde .In 1957 verhuisde de kliniek naar 
Bergen. 

Nr 14: Villa “de Hooiberg” door de architecten Eibink en Snellebrand op een eivormige 
grondplan. Eibink heeft er zelf lang in gewoond. 



Nr 8: Boerderij ‘t Hoekje. Deze van oorsprong 16e-eeuwse boerderij, gelegen in de 
buurtschap Oudtburgh, hoorde bij de Groencroft, een weiland dat al staat aangegeven op de 
kaart van Dou/Bleau.  
Door Jacob van Reenen werd dit huis aangewezen als “heersend erf”, de bewaker van de 
Van Reenenservituten. Deze servituten oftewel erfdienstbaarheden zijn aan de grond 
gekoppelde verplichtingen, opgelegd aan de “dienende erven” ten gunste van het “heersend 
erf”.  

De Van Reenen-servituten houden onder (veel) meer in: een verbod op de bouw van fabrieken en 
trafieken, nacht-, dans-, koffie-, wijn-, bier-, seks- of speelhuizen, kerken, kloosters, sanatoria, 
ziekenhuizen. Ook mogen er geen varkens gehouden worden en slechts zes stuks pluimvee. NB: 
in 1974 nog met succes gebruikt om een bordeel aan de Prinsessenlaan te weren.  

Nr 15: Kagok (oorspronkelijk: De Driesprong) 
Gebouwd ca 1915, tegelijk met “Willy” (nu verdwenen). 
Architect: Frans Lourijsen (1889-1934) Nieuwe Haagse School 
Eerste bewoner: dr HC Prinsen Geerligs. 

Hendrik Coenraad Prinsen Geerligs (1864-1953) was een vooraanstaand chemicus die van 1891 
tot 1908 werkzaam was op het Proefstation voor de Javasuikerindustrie “Kagok” te Kagok, een 
dorpje op West-Java. Chemisch Weekblad 94, 905, 1953. 

Hertenkamp 
Door Jacob van Reenen geschonken aan de Bergense bevolking ter gelegenheid van zijn 
25-jarig burgemeesterschap in 1910. Op het terrein (groot 1 ha) rust een erfdienstbaarheid 
die bepaalt dat het uitsluitend gebruikt mag worden als hertenkamp. 
Het dierenhuisje is een ontwerp van Maurits Plate (Ook o.a.: De Zandhoeve en restauratie 
van het Sterkenhuis).  
Het water rondom het kamp is een restant van de voormalige dorpsbeek. Het is door middel 
van een lange duiker onder de Stationsstraat en Jan Oldenburglaan verbonden met de vijver 
aan de Prins Hendriklaan.  
De panelen met dierenfiguren zijn van Erna van Mondfrans. 
 De beelden van de wilde zwanen zijn gemaakt door Karin Aulbers. Zij werden bij het 100-
jarig bestaan van het hertenkamp aangeboden door de Bewonersvereniging Van 
Reenenpark e.o. en Stichting Vrienden van de Bergense Hertenkamp  

De monumentale granieten “Burgemeestersbank” is een geschenk van de Bergense 
bevolking bij het afscheid van Jacob van Reenen als burgemeester van Bergen in 1923. Zijn 
vrouw kreeg van de Bergense vrouwen het bronzen reliëfportret van haar man. De bank en 
het portret zijn ontworpen door Tjipke Visser.  
Tekst voorkant: “1885 - AAN BURGEMEESTER JACOB VAN REENEN -1923” 
Achterkant: “GESCHENK VAN BERGENS BURGERIJ 18 APRIL 1923”  

De zuileik (Quercus robur “Fastigiata”) in het plantsoentje achter de bank is geplant ter 
gelegenheid van het huwelijk van Juliana en Bernhard op 07 januari 1937. 



 
Van Reenenpark 4. 
Hier stond huize “De Stulp” , in 1917 door architect PJ Elders gebouwd voor dhr CF Zeiler, 
de eigenaar van hotel Nassau-Bergen in Bergen aan Zee. Het huis was opgetrokken van 
beton: gebouwd voor de eeuwigheid. Tijdens WO II was hier de Orts-Kommandatur van de 
bezetter gevestigd. Na de bevrijding trof de terugkerende bewoner een enorme bom aan in 
de woning. Als deze – volgens de bedoeling – wel tot ontploffing was gekomen, was met het 
huis ook het centrum van Bergen verwoest. In 2006 werd het huis alsnog verwoest door de 
nieuwe eigenaar. 

Stationsstraat 
Bij een prestigieus villapark hoort natuurlijk een indrukwekkende entree. Dat werd de 
Stationsstraat, maar liefst 20m breed, met een rijweg van 8m breed. Aan de noordzijde werd 
een flink deel in beslag genomen door pension Erica (1910; nu Parkhotel) en de tuin ervan. 
Aan de zuidzijde verrezen in 1914 tussen de Breelaan en het Smalle Pad de eerste zes 
winkels met bovenwoningen, voorzien van  afwisselende, decoratieve topgevels.  
De opdrachtgever (en waarschijnlijk ontwerper) is weer Frederik de Heer Kloots. 
In 1917 verschijnen het tweede blok aan de zuidzijde, en het derde blok daartegenover. Het 
tweede blok bestaat uit afwisselend woningen en winkels, de laatste weer getooid met 
fantasie topgevels. 
Het derde blok, aan de noordkant, naar een ontwerp van P. Smoor jr., bestond 
oorspronkelijk uitsluitend uit woningen. Later werden daar ook winkels in gemaakt. 

Behalve winkelstraat en toegangsweg tot het villapark was de Stationsstraat ook (eind)-
halte/keerpunt van de Berger-bus en toneel voor allerlei evenementen, zoals de 
zomerkermis, Oranjespelen en bloemencorso’s.  
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