GPS-fietsroute
Bergen aan Zee - Groet
(31 km)
= overzichtskaart - interessante punten =

1. Vredeskerkje, Bergen aan Zee
Aan de hand van het toenmalige burgemeestersechtpaar Van Reenen-Völter ontwikkelde het vlekje
Bergen aan zee zich begin 1900 tot een volwassen dorp. Met een school en natuurlijk een kerk. En
wel Het Vredeskerkje dat in 1918 werd gesticht.

Het bijzondere gebouwtje staat ietwat buiten het dorp in het duin en wordt nog steeds als kerk
gebruikt.
2. Het Zeehuis
In de duinen, vlak bij het strand ligt Natuurvriendenhuis Het Zeehuis. Dit markante pand heeft vanaf
de bouw in 1908 altijd een vakantiebestemming gehad. Het werd namelijk in opdracht van het
Burgerweeshuis als vakantiekolonie voor Amsterdamse weeskinderen gebouwd.
Sinds 1959 is het huis bezit van het NIVON.
3. Overgang tussen bos en duin
4. Fietsen langs de Noordzee
5. Hondsbossche Duinen
Tot 2015 werd de kust hier beschermd door een massieve, saaie dijk. Een dijk, die behalve als
waterkering, geen enkele verwantschap had met het mooie aangrenzende duingebied.
De combinatie van een stijgende zeespiegel en aandacht voor de natuur hebben er echter voor
gezorgd dat er aan de zeekant van de dijk een nieuw duingebied is ontstaan. Deze Hondsbossche
Duinen zullen naar verwachting op geheel natuurlijke wijze meegroeien met een stijgende
zeespiegel.
6. Harger- en Pettemerpolder
Tijdens het deel van de route dat over de oude zeedijk loopt, heeft de fietser aan de ene kant uitzicht
over de Noordzee en aan de andere kant over de Harger- en Pettemerpolder. Een uniek gebied, met
vogelrijke plassen die zijn ontstaan door kleiwinning, smalle kronkelweggetjes en de in het oog
springende Hargermolen.
7. Schoorlse Duinen
Door goed natuurbeheer zijn de Schoorlse Duinen van één en al stuifzand, veranderd in een
duingebied met volop biodiversiteit. Met bossen, beperkt stuivend zand, heide, zoutminnende
planten, veel vogelsoorten, reeën en… hele mooie fietspaden om al dat natuurschoon te
bewonderen!
8. Vennen, bossen en heide

