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In het uiterste zuiden van Kennemerland liggen de Amster-
damse Waterleidingduinen (3390 ha). De naam is helder: 
hier liggen de waterleidingen van de meest invloedrijke 
stad van Noord-Holland. Met de slogan ‘vers drinkwater 
voor de hoofdstad’ begon in 1853 een nieuwe episode in  
de duingeschiedenis. Gelijk bij binnenkomst ervaart de 
wandelaar dat dit natuurgebied tegelijk ook werkterrein is. 
Robuuste wegen, kanalen en putten trekken overal de aan-
dacht. Daaromheen liggen magnifieke duinen en valleien 
met een gevarieerde flora en fauna.
Het gebied werd in 1922 opengesteld voor het publiek. Dat 
was nieuw, want de meeste duinterreinen waren in die tijd 
particuliere jachtgebieden waar koddebeiers heersten. 
Bordjes ‘Verboden toegang’ verdwenen. Wandelaars kregen 
de vrijheid, ook buiten wegen en paden. Struiners van het 
open veld vonden zo hun eigen weg. Onder hen waren on-
derzoekers, schrijvers, fotografen, kortom creatieve recre-
anten, die veel publiceerden en de gevarieerde duinnatuur 
bekend maakten. Een onderzoekstraditie die tot op de dag 
van vandaag voortduurt, kwam op gang.

Tot de 19e eeuw waren de duinen ten zuiden van Zandvoort 
onherbergzaam, ontoegankelijk en onbedwingbaar. Eigena-
ren waren enkele welgestelde families. Zij hadden meer oog 
voor de lusten van de jacht dan voor het wettelijk verplichte 
onderhoud. De grenzen van de jachtvelden of driften waren 
gemarkeerd door paden zoals de Scheidingsbaan en door 
hardstenen grenspalen, waarvan er nog steeds heel wat staan. 
Tijdens de najaarstrek waren vogelvangers met slagnetten 
actief op hun vinkenbanen. De overblijfselen van enkele vin-
kenbanen zijn nog herkenbaar. Het vinkershuisje van de baan 
bij Zeerust is, als enige in Nederland, nog in authentieke staat.

Duinlandbouw
Voor de landbouw waren de duinen afwisselend te droog, te 
dynamisch of te nat. Woningen waren er bijna niet en wegen 
waren zandige karrensporen. In droge perioden stoof het zand 
tot ver voorbij de duinrand, in regenrijke jaren stonden de val-
leien van het najaar tot het voorjaar onder water. Veldnamen 

als Rozenwaterveld, Bentveld en Zegveld (of Zekveld) verwijzen 
naar het natte verleden. Bent en zek zijn oude namen voor pij-
penstrootje, een grassoort die algemeen voorkomt  
in vochtige valleien in dit gebied. ’s Zomers trokken in de  
17e en 18e eeuw kuddes schapen en koeien van boeren uit de 
omgeving van veld tot veld onder leiding van een herder.
Onder invloed van politieke en sociale veranderingen, die tij-
dens de Bataafse Republiek op gang kwamen, veranderde het 
duingebruik na 1800. Onderzoekers als Kops deden aanbevelin-
gen om het duin te ontginnen en nuttig te maken voor de land-
bouw. Grootgrondbezitters als Van Eys en Van Lennep begon-
nen aan grootschaliger landbouw in de duinen. In de Franse 
tijd nam de overheid de regie over. De teelt van konijnen werd 

aan banden gelegd. Duinmeiers werden aangesteld om de over-
last te bestrijden en het wild te verzorgen. Zij bewoonden klei-
ne huisjes in het duin. Naast hun taak als jachtopziener hielden 
de duinmeiers vee en verbouwden ze op kleine schaal gewassen. 
De door greppels, wallen of houtsingels omgeven vlakjes in het 
Groot Zwarteveld en Schrama zijn restanten van deze huisak-
kertjes. Uit deze pioniersactiviteiten ontwikkelden zich melk-
veebedrijven of duinmaaijeren zoals op het Paradijsveld. En er 
was meer goede weidegrond, “op het Vogelenveld, zoo wel als 
op het Zegveld en Pannenland, liepen het geheele jaar door 
twee koppelen jongvee en twee kudden schapen, welke overdag 
met eenen herder gedreven, des nachts in stallen en schapen-
hokken worden bewaard”, aldus Gevers (1823). De duinboeren 
verbeterden de ontwatering en de beplanting. Rond 1850 waren 
er zeven boerenbedrijven en werd het mogelijk om de schaal 
van de akkerbouw te vergroten zoals op het Vogelenveld.

Door de waterwinning en de drooglegging van de Haarlem-
mermeer behoorde de wateroverlast na het midden van de 19e 
eeuw tot het verleden. Aardappelteelt nam als gevolg daarvan 
een grote vlucht, die bijna 50 jaar duurde. In de buurt van 
Zandvoort en de Renbaan werden talloze valleien omgespit 
tot akkertjes. Door de omslag naar permanente droogte kwam 
er in de eerste decennia van de twintigste eeuw een einde aan 
het boerenbedrijf. Teellandjes (hoeken) bleven nog lang in 
gebruik maar na de oorlog was het definitief afgelopen. Alleen 
de verlaten duinweiden werden nog tot in de jaren zestig ge-
maaid voor het verkrijgen van ruigt of pook als afdekmateriaal 
op de bollenvelden.

Van wateroverlast naar watertekort
Voor 1850 was er in het duingebied sprake van wateroverlast, 
en hadden Amsterdammers een tekort aan drinkwater. De 
grachten en sloten in Amsterdam waren vervuild en schoon 
water was schaars. Cholera maakte veel slachtoffers. Onderne-
mers zagen hun kans schoon en kwamen met oplossingen. 
Het eerste plan voor een duinwaterleiding dateert uit 1845. 
Ingenieur Vaillant wilde bij de Brouwerskolk in Overveen drai-
nerende tunnels het duin in boren; het afgetapte water door 
ijzeren buisleidingen naar Amsterdam pompen en daar op-
vangen in grote reservoirs. In 1849 rapporteerde de directeur 
Stadswaterwerken Jan van Maurik over de “onderscheidene 
middelen welke de Stad Amsterdam van versch drinkwater 
zullen kunnen voorzien.” De nood was hoog. Tot de middelen 
van Van Maurik behoorden ook buisleidingen waarmee drink-
water van elders kon worden aangevoerd. Een poging om een 
Rijnwaterleiding aan te leggen strandde, waarna de concessie 
overging op de oprichters van de Duinwater Maatschappij.
Zij wilden het plan van Vaillant uitvoeren maar hadden grote 
moeite om investeerders te vinden. Dankzij de goede contacten 
van Jacob van Lennep, voorzitter van de maatschappij, met het 
waterleidingbedrijf van Londen, slaagde de onderneming uit-
eindelijk. Engelse ingenieurs gingen met Engels kapitaal in de 
Hollandse duinen aan de slag. Niet bij de Brouwerskolk – daar 
had Haarlem problemen mee – maar in het zuidelijker gelegen 
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Schuil en Rust is een ongeveer honderd jaar oude jachthut, later in 
gebruik als schaftkeet voor waterleidingpersoneel. Al vroeg was de hut 
een geliefde pleisterplaats voor duinstruiners (Strijbos, Thijsse) en dat is 
nog steeds zo. Het hutje staat aan de Duinpanweg/Blauwe weg op het 
voormalige duinterrein van de familie Van Lennep. Voor de oorlog 
broedde er een griel in de buurt.

Vinkenbaan Zeerust met vinkershuisje (1998) 
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Mariënduin dat eigendom was van de familie Van Lennep. Om de 
onderneming te laten slagen stelde David van Lennep, de vader van 
Jacob, een stuk duingrond ‘voorlopig vrijwillig’ ter beschikking.
Op 11 november 1851 stak de elfjarige kroonprins Willem van Oranje 
de eerste spade in de grond van een duinvallei, later de Oranjekom 
geheten. Er werd tot zes meter diep gegraven om de kom met vol-
doende water te vullen. Aan de Leidsevaart verrees een door een 
stoommachine aangedreven pompstation om het duinwater naar 
Amsterdam te transporteren. Op 6 juni 1853 spoot het eerste duin-
water uit een fontein buiten de Willemspoort. Vanaf 12 december 
1853 konden de Amsterdammers daar water halen voor een cent per 
emmer.
De duinwaterleiding was een doorslaand succes, er werden in de 
duinen steeds meer kanalen gegraven om te kunnen voldoen aan de 
vraag. Na het Sprenkelkanaal en het Zwarteveldkanaal volgden de 
kanalen in het midden en het westen van het gebied. Tegen het einde 
van de 19e eeuw werd duidelijk dat de wateronttrekking eindig was. 
De grondwaterstand was flink gedaald en de kwelstroom weggeval-
len. Duinbeken en greppels vielen permanent droog. Voor de laatste 
druppels duinwater week men uit naar het oosten, waar de boeren-
bedrijven gevestigd waren. Het voor de vochtige duinvlakten en duin-
rellen rampzalige Oosterkanaal kwam tot stand in 1925 en het Noord-
oosterkanaal in 1933.

Infiltratie
Nieuwe middelen werden bedacht om de dorst van de Amsterdam-
mers te kunnen blijven lessen. Rond 1900 lanceerde directeur Pen-
nink een plan voor kunstmatige infiltratie van de duinen met rivier-
water. In diezelfde tijd werd echter ook een nieuwe watervoerende 
laag ontdekt in de diepe ondergrond. Deze kon veel goedkoper geëx-
ploiteerd worden. Het prijskaartje won en het infiltratieplan ver-
dween in de ijskast. De diepe laag werd aangeboord en het water net 
zo lang opgepompt totdat verzilting toesloeg. Vervolgens zorgde de 
oorlog voor uitstel en pas in 1957 werd het idee van Pennink werke-
lijkheid. In dat jaar werd het eerste infiltratiegebied in gebruik geno-
men, het tweede en derde volgden kort daarna. Gefilterd maar zeer 
voedselrijk Rijnwater vloeide in de infiltratiegeulen en drong door 
tot in de verdroogde valleien. Vernatting was een feit maar tegelijker-
tijd ook bemesting. Dit leidde tot een explosieve groei van groene 
drab bijgenaamd flap op het water, brandnetels en distels groeiden 
op de oevers. Enkele plantensoorten van duinvalleien keerden terug 

maar werden al snel overwoekerd. “Infiltreren is nivelleren!” riep 
duinbioloog Ger Londo in 1962. Daarna kwam de voorzuivering op 
gang, die inmiddels zo efficiënt is dat de samenstelling van het infil-
tratiewater weinig meer verschilt van regenwater. Het effect op de 
natte duinnatuur was niet onmiddellijk zichtbaar. De uitspoeling van 
meststoffen duurde nog tot in de jaren negentig, maar tegenwoordig 
zijn ook de meest typerende plantensoorten van natte duinvalleien 
zoals knopbies, parnassia en slanke gentiaan langs infiltratiegeulen 
te vinden. Naast deze plantensoorten zijn ook karakteristieke dier-
soorten als glassnijder, tengere pantserjuffer, rugstreeppad, water-
spitsmuis en watersnip teruggekeerd.

Van de Bergjes naar de Rozenberg
In het vlakke Holland zijn duinen al gauw bergen van naam. Toppen 
met een weids uitzicht staan in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
bekend als kijkbergen. Vanaf deze uitzichtpunten zijn de duinvormen 
en vegetaties van de verschillende landschappen goed te overzien.
De Oude Duinen zijn door afgraving vrijwel geheel uit Zuid-Kenne-
merland verdwenen. Op de strandwal van Haarlem en Bloemendaal 
leiden restanten ervan een wat verscholen bestaan in landgoedbos-
sen, maar in het zuidoosten van de Amsterdamse Waterleidingdui-
nen is een deel van de geest van Noordwijkerhout met het oude 
strandwal-duingrasland bewaard gebleven. Daar begint de berg-
tocht op de bescheiden Bergjes (8 m). De afgesleten oude duintjes 
van kalkloos zand met duinheide en korstmossen, de eikenbossen 
en de velden van adelaarsvaren zijn het resultaat van meer dan  
2000 jaar ontwikkeling. Het glooiende landschap wordt sinds 1992 
begraasd door Drentse heideschapen. De vergrassing is sindsdien 
sterk af- en de oppervlakte duinheide met 60% toegenomen.  
Amerikaanse vogelkers, jarenlang een bospest, is door de inten-
sieve begrazing nagenoeg verdwenen.
Vanaf de Bergjes daalt de strandwal in het westen af naar het Paarden-
kerkhof. Dit is een voormalige strandvlakte tussen strandwallen 
bedekt met een dikke laag veen. Rond 1900 was de vallei moerassig 
met plantensoorten als Spaanse ruiter, tormentil en moerasspirea. 
Na het graven van het Oosterkanaal en de afzanding van de geest-
gronden voor de bollenteelt is het natte grasland verloren gegaan, 
het veen verdroogd en ingeklonken. Daarom liggen de afwaterings-
greppels langs de randen, die niet zijn ingeklonken, nu meer dan 
een meter boven de valleibodem.
Over de binnenduinen uit de 11e eeuw trekken we naar het noorden. 

Een enkel veld van adelaarsvaren geeft aan waar de wortels het 
kalkloze zand van de onderliggende strandwal nog kunnen berei-
ken. Verder noordwaarts groeit adelaarsvaren vrijwel alleen in 
strandwalbossen.
In het Hoekgatterduin stappen we over op de schraal begroeide kop-
jesduinen van het buntgraslandschap. Het zeer kalkarme zand is 
hoofdzakelijk afkomstig van duinen die vanaf de middeleeuwen 
beweid zijn geweest en op drift raakten. In oude teksten worden de 
kopjesduinen terecht omschreven als zwart bekorst vanwege de grij-
ze tot zwarte tinten van korstmossen als stapelbekertje en kraakloof. 
Tegenwoordig heeft ook hier de verruiging met grassen en Ameri-
kaanse vogelkers toegeslagen, vandaar dat er schapen grazen. Goed 
uitzichtpunt is de Berg van Dorus, met zestien meter al een hoge top.
Ten noorden van de provinciegrens verschijnen er meer bergen. Tot 
aan de Oranjekom strekt zich een overgangslandschap uit van kalk-

arme en kalkrijke binnenduinen. De Torenberg (19 m) doet zijn 
naam eer aan met een fraai uitzicht, onder meer op de kerktorens 
van de duindorpen, de bollenvelden en de binnenduinen. Grijze 
tinten overheersen in de struiklaag van grauwe abeel en kruipwilg, 
in de kruidlaag van buntgras en fakkelgras en in de moslaag van 
grijze bisschopsmuts, open rendiermos en elandgeweimos (ofwel 
zomersneeuw).
Bij Vogelenzang wordt het landschap bosrijker, de duinvormen 
verdwijnen onder plantages van populieren en abelen en ten noor-
den van het Panneland ook van zwarte den. Vanaf het Museumduin 
komt de reeks van kalkrijke loopduinen van het Rozenwaterveld in 
zicht met de hoogste toppen van de Amsterdamse Waterleiding-
duinen. Aan de zeekant is de helling lang en voornamelijk begroeid 
met duinroos, de oosthelling is steil en grotendeels beplant met 
dennen en populieren.

Voor en na ingrijpend beheer: het ruimen van vogelkers gevolgd door begrazing 

Waterwinkanaal De Berg van het Westend

Franse Vlak

Klazewei

Wouwen 
(met grenspaal 
Scheidingsbaan)

     September 2007                      September 2008
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Vanaf de Rozenberg (35 m) kijken we over de duinroosvelden uit op 
de kust van Noordwijk tot IJmuiden, maar ook, tussen de bomen 
door, op hoge gebouwen van Haarlem en Schiphol. Het Museum-
duin en de hoge duintoppen waren in de oorlog schuilplaatsen 
voor kunstschatten en militairen. De bunkers zijn nu een schuil-
plaats voor overwinterende vleermuizen en vlinders en een groei-
plaats voor de muurplant tongvaren. Op enkele bunkertjes staan in 
mei heftig bloeiende pollen Duitse lis.

Groene kijkberg
In het middenduin is de Groene kijkberg (19 m) op de duinrug langs 
het Franse vlak, Vogelenveld en Klazewei het doel. Dit duincomplex 
is een zogenaamde kamduinreeks, die in de 16e eeuw vorm kreeg. 
Min of meer vochtige valleien worden van elkaar gescheiden door 
lange vanuit het westen oplopende duinenrijen met plaatselijk kale 
zuidhellingen (de tanden van de kam). De rug vormt de verbinding. 
Duindoornstruweel, berkenbos met meidoorn en veldjes met 
kruipwilg, duinriet of duinroos vormen de hoofdcomponenten van 
de begroeiing. 
Tegenwoordig woekert Amerikaanse vogelkers (Prunus) in alle  
hevigheid in deze zone. Deze soort is bij de aanplant van dennen-
bossen in de vorige eeuw geïntroduceerd als vulhout van brand- en 
windsingels. Geholpen door vogels en vossen, die van de bessen 
snoepen, werd deze snelgroeiende nieuwkomer een plaag; eerst in 
de cultuurbossen en vanaf het midden van de jaren negentig ook in 
vergraste en verzwakte duinstruwelen. Vooral het duindoornstru-
weel is zwaar getroffen. In tien jaar tijd groeide in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen ongeveer 460 hectare van het open duinland-
schap dicht met prunusstruweel, dat flora en fauna vrijwel niets te 
bieden heeft.

Alle mogelijke middelen worden ingezet om de plaag te stoppen. 
Speerpunt is het tegengaan van uitbreiding, zoveel mogelijk door 
middel van begrazing door vee. Bestrijding vindt plaats door het 
jaarlijks maaien van tientallen hectares grasruigten met prunusop-
slag, het afzagen van bessendragende struiken en het uit de grond 
trekken van stronken. Alle hout- en wortelresten worden afgevoerd, 
zodat duingraslanden en struwelen zich ongehinderd kunnen her-
stellen. Op deze manier is de wijde omgeving van de Groene kijk-
berg in 2007 en 2008 bevrijd van prunus. Daarmee is het uitzicht 
over de kamduinen en valleien in het westen, en de door wallen en 
greppels afgetekende, velden met meidoornsavanne in het oosten, 
hersteld. Op de achtergrond staan eikenhakhoutbossen en de kerk-
torens van De Zilk en Vogelenzang als bakens van de bewoonde 
wereld.
Tussen de duinrug en de bossen ligt de duinvlakte, die vroeger in de 
winter onder water kon staan en waarover Gevers in 1823 schreef: 

“Overal groeijen verschillende grassoorten en welriekende kruiden. 
In het voorjaar is de grond met duizende bloempjes, vooral met 
violen, overdekt en de aangenaamste geur verspreidt zich alomme.” 
Zo vochtig als vroeger zal het waarschijnlijk nooit meer worden, 
kruidenrijkdom is wel haalbaar door de uitvoering van het grond-
waterherstelplan en de herinrichting in 2007. Zo is een deel van het 
grasland van de Klazewei en de duinvoet waar kwelwater uittreedt 
tot op het zand afgeplagd. De greppels zijn hersteld en uitgediept. 
Als eerste tekenen van herstel verschenen al snel zilte waterranon-
kel en kranswieren.

Berg van het Westend
De Berg van het Westend (20 m) ligt in het hart van het infiltratiege-
bied. Aan alle kanten liggen wateren: aan de zeekant het waterwin-

gebied en aan de landkant het voorraadgebied. Het hoge duin  
heeft een wat vreemde vorm, alsof er een deel van afgeschaafd is. 
Dit gedeelte van de Amsterdamse Waterleidingduinen is ongeveer 
50 jaar geleden vergraven voor de aanleg van infiltratiegeulen,  
kanalen en ondergrondse drainageleidingen.
Er ontstond een nieuw reliëf van kunstduinen en resten van oor-
spronkelijke duinen. Het kale zand werd vastgelegd met helm en 
duindoornschermen. Op de oevers kwamen plantages van wilgen, 
populieren en andere snel groeiende houtsoorten, beschermd 
door kippengaas om de konijnen te weren. Van de kaalheid van 
toen is weinig meer te zien. De oevers gaan schuil achter brede 
rietkragen, de plantages zijn uitgegroeid tot waterleidingbossen  
en de hellingen zijn bedekt met dikke graspakketten en struwelen. 
In het voorraadgebied is de waterstand permanent hoog, tot zes 
meter boven nap. De oude vegetatie van duingrasland en duin-
doornstruweel is verdronken en overgegaan in rietvelden en moe-
rasbossen van voornamelijk berken, wilgen en prunus.
Deze wildernis is voor mensen nauwelijks toegankelijk en daardoor 
een rustgebied voor water- en rietvogels, damherten en reeën. Van-
wege het risico op besmetting van drinkwater kan vee niet overal 
ingezet worden voor het vegetatiebeheer. Om niet alles dicht te 
laten groeien met ruigten en hout komen er machines aan te pas. 
Door gefaseerd kappen, maaien en plaggen zijn duinvalleivegeta-
ties, bloemrijke graslanden en zomen ontstaan. Daarop zijn vele 
soorten libellen, dag- en nachtvlinders afgekomen.
In stagnerend regenwater zijn ook nieuwe processen op gang ge-
komen zoals de vorming van veenmosmoerasjes met kraaihei,  
zonnedauw en koningsvaren. Door de combinatie van hoge water-
stand, variatie van kalkgehalte en beheer is het Groot Zwarteveld 
zeer rijk aan graslandpaddenstoelen.

Aantal soorten op rode lijst

Vaatplanten 601 47

Kranswieren 8 1

Mossen 179  9

Korstmossen 87  8

Paddenstoelen 970 264

Slakken 57 4

Dagvlinders 33 6

Libellen 33 3

Loopkevers 140 *

Sprinkhanen en krekels 17 4

Micro- en nachtvlinders 832 *

Wilde bijen 116 6

Vissen 7 1

Zoogdieren 34 3

Broedvogels 70 13

Amfibieën 5 0

Reptielen 2 1

* geen rode lijst bekend

Wasplaatgraslanden 
Wasplaten zijn de orchideeën onder de paddestoelen. In oude duin-
graslanden met stabiel beheer zoals het Haasveld, Waterdellen en 
Palmveld komen de verschillende kleurrijke soorten voor. Het Groot 
Zwarteveld is één van de soortenrijkste Nederlandse ‘wasplaatgras-
landen’. Alleen al van het geslacht wasplaat staan er dertien Rode 
Lijstsoorten, waarvan twee ernstig bedreigde: slijmwasplaat en ver-
blekende wasplaat. Deze voormalige landbouwenclave is ook rijk 
aan satijnzwammen, aardtongen en knotszwammen. De verbleken-
de knotszwam is veruit de algemeenste. In totaal zijn in het Groot 
Zwarteveld 351 soorten paddestoelen gevonden, waarvan er 86 be-
dreigd zijn.

Oude, ontkalkte duinen      Gezicht op de Rozenberg met duinroosjes en rechtsonder Duitse lis

Kabouterwasplaat       Ingang nabij Zandvoort, fietsen verbodenDamherten       Infiltratiegebied 

Gezicht op de Groene Kijkberg
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