
 

 
memo aan de raad 
MEMO aan de raad 
Memo aan de raad 
Datum : 14 januari 2016 
Zaaknummer :  
Documentnummer : 16.B000202 
Aan : Gemeenteraad 
Van : Peter van Huissteden 
Onderwerp : Correcties historische gegevens startnotitie Eeuwigelaan 
Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden 
Inlichtingen bij : Simon van Dam 
memo aan de raad Memo aan de raad 
Aanleiding 
 
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de ARC van 7 januari 2016 

door Peter van Huissteden 
 
Naar aanleiding van de raadsinformatieavond van 3 november j.l., heeft de heer Zeiler van 
de fractie Gemeentebelangen  BES voorgesteld om de in de startnotitie ‘Toekomst 
Eeuwigelaan’ opgenomen historische gegevens te wijzigingen. Deze correcties zijn per abuis 
niet verwerkt in de startnotitie die aan uw raad is voorgelegd. De door de heer Zeiler 
voorgestelde wijzigingen worden alsnog in de startnotitie opgenomen: 
 
p. 5, ‘Ontstaansgeschiedenis’ 
De Eeuwigelaan is in één keer aangelegd tussen ca 1643 en 1660. De laan vormt de tweede 
as in het plan voor het Hof te Bergen, oost-west gelegen, tegenover de zuid-noordas van de 
Kijklaan en Sparrenlaan. Deze twee assen kruisen elkaar in het zgn. Rondeel. 
De laan vormde vanaf de aanleg de hoofdroute (‘Heereweg’) in de verbinding langs de 
duinvoet vanaf Egmond via Bergen naar Schoorl en verder. Hij heeft dus altijd al een functie 
als doorgaande weg gehad.  
De Zeeweg is aangelegd in 1905-1906. Aangezien deze een klinkerweg was, is de 
Eeuwigelaan daarna eveneens in één hkeer beklinkerd, met uitzondering van het gedeelte 
Mosselenbuurt-Komlaan dat nog een tijdlang zandweg bleef. 
  
p. 6, ‘Analyse van het gebied’ 
Het eerste verkavelingsplan dateert van 1913 en de eerste huizen zijn in datzelfde jaar 
gebouwd. 
  
p. 7, ‘Wonen en bos’ 
De datering van de dennen langs de weg (niet in een niet-bestaande ‘middenberm’) moet 
aanzienlijk vroeger worden geplaatst dan in de periode 1880-1900. 
Historisch onderzoek naar de dennen langs de Sparrenlaan en in een verborgen kijklaan in 
het Maesdammerhof-Meerwegbos heeft aangetoond, dat deze laanbeplanting al uit het 
laatste kwart van de 18de eeuw moet dateren. Dat is in overeenstemming met de gegevens 
uit onderzoek naar tuinen en parken elders, waarin een opkomst van de naaldbomen als 
‘modern’ vanaf ca 1760 heeft aangetoond.  
De lanen in Bergen waren aanvankelijk met linden beplant. Deze zijn niet overal 
aangeslagen wegens de arme grond, en zijn vervangen door eiken, beuken en dennen. In 
1815 wordt ook de Hoflaan als ‘Sparrenlaan’ aangeduid. (NB in Nederland wordt ‘spar’ 
gebruikt als algemene aanduiding van naaldbomen!) Deze zijn in de daaropvolgende periode 
gerooid en vermoedelijk omstreeks 1860-70 vervangen door beuken. Deze ouderdom kan 
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worden afgeleid van de vroegste, kort voor 1900 gemaakte foto’s. De beuken in de Donker 
Hoek zijn getuige deze foto’s wat jonger, ca 1880-90. 
De plantafstand van de dennen in de Sparrenlaan en van de beuken in de Hoflaan is 
dezelfde, namelijk 6 meter. Die in de Eeuwigelaan is niet onderzocht. 
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