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De Kopjes van Kennemerland

De Kopjes van achtereenvolgens Bloemendaal (43 meter), 
Overveen (32 meter) en Aerdenhout (25 meter) zijn hoge 
uitzichtpunten in de gemeentelijke duinparken van Bloe-
mendaal: het Koningin Wilhelminapark, het Brouwerskolk-
park en het Mr. Enschedepark. De Schapenduinen en  
Thijsse’s Hof zijn particulier eigendom, de hof is toeganke-
lijk. De duinparken en Caprera (samen 68 ha) zijn openge-
steld voor de wandelende mens.

Geologie en historie
De hoge binnenduinrand van Bloemendaal geeft aan tot hoe 
ver landinwaarts de Jonge Duinen oprukten. Tot hier heeft het 
stuivende zand het oude duinlandschap verzwolgen. Aan de 
voet liggen de duinmeertjes die een belangrijke rol hebben 
gespeeld in de welvaart van Zuid-Kennemerland: de Brouwers-
kolk voor de Haarlemse bierbrouwerijen en de meertjes van 
Caprera en van Duin en Daal (Halve maantje) voor de Bloemen-
daalse blekerijen. De Schapenduinen behoren tot de Oude 
Duinen en liggen aan de oostzijde van het dal van Bloemendaal 
waar vroeger de blekers en tegenwoordig sporters actief zijn.
Aan de voet van de steile binnenhelling ligt de Buurweg, net 
als de Heereweg een middeleeuwse noord-zuidverbinding die 
voerde langs de adellijke huizen van Brederode: Aelbrechts-
berg en Vogelenzang. Aelbrechtsberg was een 12e-eeuws jacht-
huis in het dal tussen het meertje van Duin en Daal en het 
meertje van Caprera. Na ruïnering van Aelbrechtsberg ont-
stond de Hofstede Blommendael waaraan Bloemendaal zijn 
naam ontleent. Tussen Bloemendaal en Vogelenzang is de 
loop van de Buurweg nog aardig te volgen, maar niet meer  
als doorlopende weg. Het pad langs het meertje van Caprera 
maakt er deel van uit evenals de Van Haemstedelaan, een voet- 
en fietspad langs het Mr. Enschedepark.
De hoge duinen van Bloemendaal zijn de enige in ons land 
waarop bebouwingsplannen zijn gerealiseerd. Deze randstede-
lijke goudkust ligt aan de slingerende Hoge Duin- en Daalse-
weg, vroeger met vrij uitzicht, nu vrijwel overal in bos gevat.
Thijsse’s Hof kwam in 1925 tot stand ter gelegenheid van de 
zestigste verjaardag van Jac. P. Thijsse. Natuurvrienden als Leo-
nard Springer en Kees Sipkes toverden een lapje aardappelland 
in het Bloemendaalse bos om tot een binnenduinbos met een 
meertje en bloemrijk grasland. De hof was bedoeld als educa-
tieve natuurtuin maar, zoals Thijsse het zelf verwoordde: “het 
aardigste is het, wanneer ieder voor zichzelf zich hier komt verlustigen. 
Menigeen komt in den Hof om de rust en bekoorlijkheid alleen en dat is dan 
ook volkomen in de haak.”

Natuurschoon beschermen
Al in de 17e eeuw trokken de toen nog blanke toppen van de 
duinrand veel bekijks, ze waren een vaste stek voor landschap-
schilders als Ruysdael. Het hoogste en bekendste punt, de 
Blinkert bij de herberg Kraantje Lek, was gemakkelijk bereik-
baar. In de 18e eeuw was er een geregelde dienst per trekschuit 
tussen Overveen en Amsterdam met de Brouwerskolk als aan-
legplaats. Als gevolg van toenemende vrije tijd, mobiliteit en 

interesse voor natuur en sport trokken vanaf 1900 steeds meer 
mensen naar buiten. Bloemendaal ontwikkelde zich tot toe-
ristenplaats van allure.
Caprera en de duinparken zijn in de vorige eeuw vanwege het 
natuurschoon en de uitzichtpunten verschoond gebleven van 
verdere verkaveling en villabouw. Dat ging echter niet vanzelf. 
Onder aanvoering van natuurbeschermers verzette de bevol-
king zich meer en meer tegen de voortgaande bebouwing van 
de duinen en het verlies van geliefde wandelgebieden. “De vier 
W’s: woningen, wegen, werkverschaffing en waterleiding be-
ginnen zich in het Kennemer duin geducht te doen gevoelen”, 
schreef Jac. P. Thijsse in 1927 bij de verkaveling van het Naalden-
veld in Aerdenhout en de teloorgang van de geliefde Primula-
beek. Een jaar daarvoor was de verontrusting ook al aange-
wakkerd toen de gemeente Bloemendaal de aanleg van de 
Zeeweg wilde financieren door het uitgeven van flinke bouw-
kavels in het duin aan weerszijden ervan, de zogenaamde Zee-
weggronden. In 1932 waren de protestacties daartegen nog in 
volle gang toen er alweer een volgend plan lag, nu voor be-
bouwing van de duinzoom bij de Brouwerskolk. Leonard 
Springer, de beroemde landschapsarchitect en vormgever van 
veel Kennemerlandse villawijken en landgoederen, werd be-
naderd om een ontwerp te maken, maar hij bedankte voor de 
opdracht. Mét de actievoerende Nederlandse Natuurhistori-
sche Vereniging afdeling Haarlem was hij van mening dat het 
natuurschoon van de Bloemendaalse duinen verder ongerept 
en dus vrij van bebouwing moest blijven. Na de oorlog werd 
uitstel van bebouwing afstel door de inwerkingtreding van de 
Natuurschoonwet en de stichting van het Nationale Park De 
Kennemerduinen. Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw 
weigerde de gemeente Bloemendaal zich neer te leggen bij de 
beschermde status van de Zeeweggronden. Het gemeentebe-
stuur heeft dit tot aan de Raad van State aangevochten.

Natuurwaarden en beheer
De abrupte grens tussen kalkrijke Jonge Duinen en kalkloze 
Oude Duinen met kwelwatermeertjes en met de snippers  
Aer denhouts eiken-essenbos is karakteristiek voor de over-
gang van stad naar natuur in Zuid-Kennemerland.

De Kopjes en de duinrug zijn het natuurlijke domein van krui-
denrijk duingrasland met duinroos, verspreide bosjes van 
meidoorn, kardinaalsmuts en gedrongen duineiken. Dit half-
open landschap is een topgebied voor zonaanbidders als vlin-
ders en de zandhagedis: zandplekjes om te zonnen en struweel-
randen om in weg te kruipen. In het voorjaar trekken padden 
traag maar gestaag vanuit hun winterverblijfplaatsen in het 
droge duin naar het water om zich voort te planten. Dwars de 
weg over. Hun eeuwenoude brein ontbeert verkeersinzicht, 
waardoor veel dieren sneuvelen – ondanks bescherming.
Op de steile binnenhelling gaat het halfopen landschap over 
in meer gesloten en hoog eiken- en beukenbos met gewone 

vogelkers. De witte bloesem en de geur zijn kenmerkend  
en sfeerbepalend in het binnenduinbos van Bloemendaal.
Tot zover het zoet. Die schöne Aussichten zijn tegenwoordig gro-
tendeels ondergedompeld in doorgeschoten plantages van 
allerhande soorten popels, dennen en andere snelgroeiers. 
Duinroosvelden en eikenbosjes zijn al bijna helemaal opge-
slokt, de daar levende planten en dieren verdreven naar uit-
hoekjes. Rigoureuze ingrepen zijn nodig voor herstel. Om het 
tij te keren heeft de gemeente een restauratie- en bosverzor-
gingplan opgesteld. Als eerste is het Kopje van Bloemendaal 
gerestaureerd, de Wilhelminatoren en het park zijn in 2008 
heropend.
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