Onderstaande fietsroute is een rondrit, u kunt dan ook bij ieder willekeurig fietsknooppunt starten.
Deze gratis fietsroute wordt u aangeboden door:

Schoorlse Duinen route – 34,8 km - ca. 2 uur

Bron: fietsrouteplanner Falk

Strand bij Bergen aan zee

De Schoorlse duinen
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De Ruïnekerk in Bergen

Bergen- Vanaf ongeveer 1900 staat Bergen bekend als een
kunstenaarsdorp dat veel schilders, schrijvers en architecten
aantrekt. In Bergen bepalen kunst, cultuur en cultuurhistorie
dan ook de sfeer van dit dorp. Tussen 1915 en 1925 vormde
zich in Bergen een bekende stroming in de Nederlandse
schilderkunst genaamd De Bergense School. Deze
kunststroming wordt gekenmerkt door een
expressionistische stijl met kubistische invloeden en donkere
tinten. Het Museum Kranenburgh in Bergen bevat een
verzameling kunstwerken van deze Bergense School
waarvan met name Charley Toorop en John Rädecker
behoren tot de meest aansprekende en consequente
kunstenaars van deze groep. De opvallende ruïnekerk in het
centrum van het dorp werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog
geplunderd en afgebrand door de Geuzen. In de periode
daarna werd de geruïneerde kerk deels herbouwd en in
gebruik genomen als protestantse kerk. Tijdens de Slag bij
Bergen in 1799 werd er vervolgens rond de kerk zwaar
gevochten toen Engelse en Russische soldaten het
toenmalige Frans-Bataafse Bergen aanvielen . De vele
kogelgaten in de kerk herinneren nog aan deze tijd.
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Bergen aan Zee – Bergen aan zee is een relatief vrij jong
dorp welke is ontstaan uit een visie van grootgrondeigenaar
en voormalig burgemeester van Bergen de heer Jacob van
Reenen en zijn vrouw Maria van Reenen-Völter die zich beide
inspanden voor de ontwikkeling van de badplaats. Mede door
een lid van de familie Zeiler uit Baarn, die wel mogelijkheden
zag voor de ontwikkeling van horeca in de nieuwe badplaats,
ontstond in 1906 door particulier initiatief een geheel nieuw
dorp. Maria zorgde er tevens voor dat in 1909 de toen nog
bestaande tramlijn van Alkmaar naar Bergen werd
doorgetrokken naar Bergen aan Zee waardoor de nieuwe
badplaats voor velen toegankelijk werd. Bergen aan Zee is
inmiddels uitgegroeid tot een geliefde badplaats bij zowel
toeristen als surfers en catamaran zeilers. In Bergen aan Zee
is een prachtig zee-aquarium gevestigd welke een mooi beeld
geeft van de zeebewoners uit zowel Nederland als de rest van
de wereld.

De Kerf - In de duinen tussen Bergen aan Zee en Schoorl, bij
Schoorl aan Zee, ligt natuurgebied “De Kerf”. Het
natuurgebied is bekend geworden doordat er in 1997 in de
eerste duinenrij een opening is gegraven. Op die manier kon
het zeewater bij hoogtij de achterliggende duinvallei bereiken.
In het brakke water van de duinvallei is inmiddels een geheel
nieuwe vegetatie ontstaan.
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Schoorl aan zee – Schoorl aan zee ligt tussen Bergen aan
Zee en Hargen aan Zee en is alleen te voet of met de fiets
te bereiken. De plaats bestaat uitsluitend uit tijdelijke
bebouwing welke lauter voor recreatie is bedoeld. Na afloop
van het seizoen wordt de gehele bebouwing dan ook
afgebroken op de fietsenstalling achter het duin na.
Hargen aan zee –Hargen aan zee is begin jaren zeventig
aangelegd en bestaat slechts uit een enorm parkeerterrein
in de duinen en een paar strandtenten. De badplaats is
alleen bereikbaar via één toegangsweg vanuit het
noordelijker gelegen Camperduin. De toegangsweg en het
parkeerterrein zijn met name buiten het seizoen bijzonder
populair voor al dan niet officiële rijlessen.

Camperduin – Het strand van Camperduin ligt precies op
de scheiding van de Hondsbossche Zeewering en de duinen.
Bij de St. Elisabethsvloed van 1421 werden de duinen
tussen Camperduin en Petten weggeslagen waarna men
begon met kustverdediging in de vorm van paalwerken
langs de kustlijn en het aanleggen van strekdammen die
haaks op de kustlijn de zee in staken. Ook deze
versterkingen konden niet voorkomen dat tijdens de
Allerheiligenvloed in 1570 opnieuw een doorbraak
plaatsvond. In 1880 werd de op dat moment als
kustverdediging dienende zanddijk belangrijk versterkt door
de helmgrasbegroeiing aan de zeezijde te vervangen door
een dek van basaltblokken. Op deze manier bleek de zeedijk
wel bestand tegen zware stormen. De naam van de
Hondsbossche Zeewering is ontleend aan een bos dat tot
aan de Allerheiligenvloed in 1570 was te vinden op de plek
van de zeewering. Dit bos werd het Hondsbosch genoemd
en was een restant van een voormalig groter kustbos. De
naam Hondsbosch zegt iets over de omvang van het bos. De
omvang van ca. 0,1 hectare stond namelijk gelijk aan de
grootte van een “hond”, een tot in de negentiende eeuw
gebruikte oppervlaktemaat. Vlak langs de dijk ligt
vogelreservaat “De Putten” dat met een oppervlakte van 20
hectare een geliefde broed- en overnachtingsplaats vormt
voor diverse vogelsoorten. In het vogelreservaat liggen
ondiepe vijvertjes die zijn ontstaan doordat klei werd
afgegraven voor het herstellen van de Hondsbossche
Zeewering.

Groet- Het 18e eeuwse witte kerkje van Groet heeft een
schitterend uitkijkpunt over alle landschappen van NoordHolland en geniet regionale bekendheid. In Groet bevindt
zich tevens het kleinste voormalige raadhuis van Nederland
welke dateert uit de 17e eeuw.

