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HET HOF AFMAKEN 
Gespreksnotitie over de toekomst van beheer en gebruik van het Oude Hof, het 
Maesdammerhofbos en het Meerwegbos-Paddenpad 
 
1  Het restauratieplan en de eerste fase van de uitvoering  
Bij besluit van de Gemeenteraad dd 30 januari 2007 werd het plan aanvaard tot restauratie 
van het Oude Hof en de aangrenzende aan de Gemeente Bergen toebehorende 
natuurgebieden1 .  
Dit plan was grondig voorbereid door en doorgesproken met het adviesbureau Copijn en een 
klankbordgroep, bestaande uit burger-deskundigen, tevens vertegenwoordigers van 
organisaties op het gebied van cultuur- en natuurhistorie. Het voorzag in een zorgvuldige 
wijze van conserverend restaureren, waarbij zowel bestaande natuur- als cultuurwaarden 
zouden worden gerespecteerd, als bepaalde elementen zouden worden versterkt of 
geregenereerd. De raad nam nog een drietal amendementen aan: géén reconstructie van 
het ‘verlengde Uilenlaantje’, géén halfverharding van bospaden, en handhaving van de beide 
bestaande fietsroutes vanaf het Sluisje-Melkbruggetje en het Paddenpad via de Vijverlaan en 
Roodeweg naar de Ronde Kom.  
Bij het besluit behoorde ook een projectbegroting van E 1.094.000, waarvan de Gemeente 
Bergen een half miljoen zou voteren en de overige gelden van de kant van het Rijk zouden 
komen of via de Provincie Noord-Holland zouden worden betaald uit de ooit voor Bergen 
gereserveerde gelden voor het Berger Beneden Bos 2 Voor de baggerwerkzaamheden in de 
vijvers van het Oude Hof en het Maesdammerhofbos werd nog eens een extra bedrag van E 

1  Het plangebied bevat de volgende onderdelen (zie bijgaand kaartje): 
Oude Hof: het gebied tussen Mosselenbuurt-Eeuwigelaan-Haemstedelaan-Sluislaan (inclusief bosstrook langs 
Sluislaan, inclusief eerste deel Sparrenlaan en zgn Muziektuin). 
Maesdammerhofbos: het gebied tussen Haemstedelaan-Hoflaan-Maesdammerlaan-Sluislaan. 
Meerwegbos: het gebied tussen Paddenpad (met bermen), Sluislaan en Meerweg. 
 
2  In het raadsvoorstel van 2007 staan de volgende bedragen genoemd: voor de eerste, voorbereidende fase 
(gestart in 2003) E 173.005, voor de tweede fase E 1.094.000 en voor de afrondende fase E 770.000. Het 
tweede bedrag is wegens de later opgetreden subsidieperikelen nooit gehaald, het krediet voor de derde fase 
is nooit verleend.   
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20.000 beschikbaar gesteld. Het lag in de bedoeling, het project in vier jaar af te ronden 
(2007-2010), maar in verband met de benodigde vergunningen in het kader van o.m. de 
Natuurbeschermingswet duurde het tot de winter van 2008-2009, voor er daadwerkelijk een 
start kon worden gemaakt. 
De werkzaamheden verliepen aanvankelijk voorspoedig. Zo werden de oude zichtlijnen 
opengelegd, in de eerste plaats de centrale kijklaan met zijn dubbele rij linden en het zgn 
rondeel op de kruising met de Eeuwigelaan. Ook de westelijke laan (Nassaulaan), de 
oostelijke laan (Brederodelaan), het Luwe Laantje en enkele andere lanen ondergingen een 
onderhoudsbeurt. De flanken van de beide Kattebergen werden geschoond en de bergen 
zelf aangevuld met aarde en vervolgens voorzien van een nieuwe trap en eenvoudige 
leuningen voor geleiding van het publiek. Langs de Eeuwigelaan werden de zgn 
Roggeveenbanken alsmede de Westerwoldebank op de hoek van de Mosselenbuurt 
gerestaureerd of vervangen door nauwkeurig vervaardigde replica’s. De andere banken 
werden vervangen door moderne, boswachtersgroene exemplaren. Ook lantaarnpalen 
werden vervangen, en het zgn boenstoepje tegenover de voormalige boerderij/koetshuis 
werd gereconstrueerd, overigens niet in de originele blauwe steen. Een en ander geschiedde 
over het algemeen conform de in het plan vastgelegde richtlijnen en afspraken. 
 
2  Problemen bij de uitvoering  
De bezanding van de paden en vooral die van de ruiterpaden gaf hier en daar problemen. In 
de meeste gevallen duurde het geruime tijd voor de opgebrachte grond zich had ‘gezet’, wat 
b.v. in de kijklaan leidde tot spontane vorming van parallelpaadjes die het beoogde doel 
(herstel van het oude zichtprofiel) verknoeiden. Eenzelfde effect trad op bij de verlegging 
van het ruiterpad naar de oostzijde van de kijklaan: een te breed profiel, het ontbreken van 
bewegwijzering, het aanleggen van walletjes ter afscheiding van het voetpad en te zware 
bezanding gaven een visueel onrustig en slordig beeld. Hetzelfde bleek te gelden voor het 
ruiterpad vanaf het Melkbruggetje. In tegenstelling tot het aangenomen plan zijn beide 
ruiterpaden gehandhaafd, terwijl er één zou worden verwijderd. Ook de verlegging van het 
ruiterpad in het Meerwegbos en de zware bezanding daarvan geschiedde niet conform het 
plan. 
Het baggerwerk is met groot materieel uitgevoerd (2009). Dat heeft beschadigingen aan 
bomen en oevers gegeven. De baggerspecie is verspreid op verschillende gedeelten van het 
terrein, onder meer tussen Brederodelaan en Zwanevijver. Geruchten over gevonden 
munitie konden niet worden bevestigd. De Zwanevijver en de Mosselenbuurt zijn in het 
droge gebaggerd en van een v-vormig profiel voorzien (zie hierna over oeverafkalving).   
Het verkeers- en parkeerprobleem is wel besproken, maar leidde niet tot een voorstel tot 
uitvoering. In het plan was voorzien in een beperkte toegankelijkheid voor autoverkeer 
(vergunningsysteem) en verwijdering van de parkeerplekken op de kijklaan. Tevens zouden 
de fietsroutes duidelijker worden aangegeven, maar alle bebording is weggehaald zonder te 
zijn vervangen. 
Het herstel van de laanbeplanting is beperkt gebleven tot het planten van nieuwe dennen in 
het eerste gedeelte van de Sparrenlaan in samenwerking met het PWN en (recentelijk, 2012) 
plaatsing van een aantal nieuwe beuken langs de Mosselenbuurt (weg). Langs 
Mosselenbuurt, Sluislaan, Eeuwigelaan, Hoflaan en elders zijn laanbomen gerooid zonder 
vervanging of (Hoflaan) zonder rekening te houden met het historische, in de 17de eeuw 
ontworpen plantschema. 
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De rand van het Meerwegbos is voorzien van een (voor publiek afgesloten) vijver, die niet in 
de plannen voor het Oude Hof c.a. was opgenomen en ook niet in overeenstemming was 
met de in 2000 met de Meerwegbuurt gemaakte afspraak, dat het gebied als geheel niet zou 
veranderen en volledig toegankelijk zou blijven. Ook de verlegging van het ruiterpad aldaar 
en de aanleg van een nieuw pad parallel aan de Meerweg was zoals al aangegeven géén 
onderdeel van het door de raad goedgekeurde plan. 
 
3  Stagnatie 
In 2010 viel de uitvoering nagenoeg stil. Tegelijkertijd heerste er groeiende zorg over de 
onder (2) gesignaleerde problemen. In de zomer van dat jaar kwam de klankbordgroep nog 
een keer op eigen initiatief bijeen en verwoordde in een brief aan de wethouder zijn zorgen 
over de stagnatie en de geconstateerde tekortkomingen.  
Door de fracties van GB en D66 werden vragen gesteld over de aanleg van de randvijver 
langs het Meerwegbos, de verlegging van het ruiterpad aldaar en de aanleg van een nieuw, 
niet in de plannen opgenomen voetpad. Vervolgens werden ook de door deskundige burgers 
vastgestelde gevolgen van het (te) diepe uitbaggeren van de Mosselenbuurt en de 
Zwanevijver, en de afkalving van de oevers onder de daar staande monumentale beuken 
aangekaart. Tenslotte werd ook gevraagd om een algehele verantwoording van het project, 
inclusief een financieel overzicht en een globale berekening van de kosten die voltooiing van 
het project met zich mee zouden brengen. In gesprekken met de wethouder (onder meer in 
februari 2011) werden deze gegevens toegezegd, mede in de vorm van halfjaarlijkse 
voortgangsrapportages. 3 
De beantwoording van de vragen werd als teleurstellend ervaren. Sommige antwoorden 
waren ontwijkend of ontkennend, terwijl de concrete informatiewaarde als laag werd 
ervaren. Ook inzicht in de besteding van de E 20.000 als jaarlijks onderhoudsbudget werd 
niet gegeven. Maatregelen, die plotseling werden uitgevoerd, werden niet aangekondigd en 
niet verantwoord, noch intern, noch naar het publiek toe. Veel van deze werkzaamheden 
leken ad hoc en zonder regie of onderhoudsvisie te zijn uitbesteed aan particuliere 
aannemers. 
De wethouder gaf te kennen, op termijn van de verantwoordelijkheid voor het gehele 
complex af te willen door middel van overdracht aan een beheersinstantie. Initiërende 
besprekingen met Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland werden geopend, maar 
leidden niet tot concrete voorstellen. 
Overigens is het van belang te vermelden, dat de adviesfunctie van de fa. Copijn al enkele 
jaren na de goedkeuring van het plan is beëindigd. 
 
4  Huidige situatie 
Het plan is niet af, regulier onderhoud vindt niet plaats, er worden ad hoc kleine 
deelprojecten uitgevoerd, het geheel maakt opnieuw een verwaarloosde en onprofessioneel 
beheerde indruk. Dit valt zowel de eigen inwoners als bezoekers van buiten op. 
De volgende onderdelen wachten nog op uitvoering: 
- Bijplanten lanen volgens oude plantschema’s, behorend bij het oorspronkelijke ontwerp 

3  De schriftelijke en mondelinge vragen zijn gesteld op 17 maart 2010 (algemeen), 16 september 2010 
(afkalving oevers), 6 januari en 15 september 2011 (ARC, mondeling) en 27 december 2012 (voortgang). Naast 
een aantal deelrapportages, o.a. over de toestand van de laanbomen, werd van de zijde van het college ook 
een Memo verstrekt, gedateerd 6 december 2011, over de algemene achtergronden van de subsidieperikelen. 
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- Restauratie bruggen (alleen voor de boogbrug is een krediet beschikbaar gesteld) 
- Restauratie toegangspoort 
- Bebording fiets-, wandel- en ruiterroutes 
- Beperkende maatregelen autoverkeer en oplossing parkeerprobleem 
- Inplant flanken kattebergen om erosie tegen te gaan 
- Restauratie wallen rondeel 
Een kostenberekening is niet zonder meer te maken. Gezien de prijs van een boom (600 à 
700 euro voor een grove den, prijs beuk niet bekend) en de noodzaak om zeker 150-200 
laanbomen te planten, komt dit onderdeel al gauw op 100.000 euro. Voor de 
restauratiekosten van drie bruggen zal ten minste een dergelijk bedrag nodig zijn. De aanleg 
van parkeervoorzieningen zal een derde flinke kostenpost zijn.  
Een rondgang op initiatief van een groep verontruste burgers met enkele medewerkers van 
Landschap Noord-Holland in december 2012 maakte duidelijk, dat er vermoedelijk nog veel 
meer (en soms hoge) verborgen kosten zijn. Als voorbeeld werd het herstel van de 
afgekalfde oevers genoemd door het aanbrengen van onderwaterbeschoeiing langs 
Mosselenbuurt en Zwanevijver, om de totale ondergang van de beuken te voorkomen. Deze 
moeten voor de belevingswaarde van het park van primair belang worden geacht! Tevens 
werd sterk betwijfeld, of een onderhoudsbudget van slechts 20.000 euro per jaar voor zo’n 
rijk en gevarieerd gebied voldoende is.  
 
5  Oplossing 
De oplossing van de stagnatie zou als volgt kunnen verlopen. 
De voltooiing van het oorspronkelijke project wordt opnieuw door de gemeente ter hand 
genomen. Daartoe zal een vervolgproject moeten worden ontwikkeld met een daarbij 
behorend budget. Of dat laatste van eenzelfde orde moet zijn als de in 2007 voorziene E 
770.000 voor de ‘derde fase’ is momenteel niet te beoordelen. De voorbereiding van dat 
project zou kunnen geschieden in een ambtelijke werkgroep, aangevuld met een paar 
deskundige burgers, b.v. afkomstig uit de oude klankbordgroep. Het bestaande plan dient als 
uitgangspunt te worden genomen. Een inventarisatie van knelpunten en voorstellen tot een 
oplossing zou zo systematisch mogelijk moeten geschieden, waarbij ook inmiddels 
opgetreden problemen niet moeten worden ontweken. Bijvoorbeeld: kan de vernatting van 
het Meerwegbos niet worden bestreden door een grondduiker onder het Paddenpad, of: is 
de profilering van de ruiterpaden op een andere wijze mogelijk dan met de ad hoc-
aangelegde walletjes? 
Dit nieuwe plan zou behalve aanbevelingen voor voltooiing c.q. herstel van gemaakte fouten 
ook aanwijzingen moeten bevatten voor een onderhoudsstrategie. Er moet immers met de 
middelen, die (zie boven) feitelijk ontoereikend zijn, zo flexibel mogelijk kunnen worden 
omgegaan. Bij het onderhoud op lange termijn, maar bij voorkeur al in een veel eerder 
stadium, kunnen vrijwilligers worden ingeschakeld. Het PWN heeft daarmee grote ervaring, 
zeker ook waar het gaat om het Bergerbos en het project tot renovatie van de Sparrenlaan. 
Goede publiciteit en fondsenwerving hebben in dit geval een enorme stimulans betekend. 
Met een dergelijk plan, dat in 2 à 3 jaar tijd zal moeten worden uitgevoerd, kan niet alleen 
de renovatie van het Oude Hof en annexen worden voltooid, maar kunnen ook de 
voorwaarden voor een toekomstig beheer worden vastgelegd. Met andere woorden: bij de 
voltooiing van de laatste fase moet er ook een beheersplan liggen waarin duidelijk wordt 
verwoord, voor welke wijze van beheer en onderhoud men voor de komende 25 jaar kiest. 
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Dat dat beheer door een andere instantie dan de Gemeente Bergen zelf ter hand wordt 
genomen, is geen bezwaar, zolang de betrokkenheid van de inwoners maar is gegarandeerd. 
 
 
Bergen, 23 april 2013 
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