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Het noordelijkste deel van het Nationaal Park heeft een  
zonering van oost naar west die nagenoeg compleet is, een 
unicum voor Zuid-Kennemerland. Noch de lange arm van 
verstedelijking vanuit het zuiden, noch die van industrialisa-
tie vanuit het noorden kregen het gebied in hun macht.  
Vanaf de spoorlijn tot aan zee gaan boerenland, landgoed-
bos, duingebied en strand naadloos in elkaar over.  
Van eeuwenoude, versleten strandwalduintjes die in de  
middeleeuwen reeds bewoond werden tot piepjonge duin-
tjes op het strand. Natuurmonumenten is beheerder van dit 
historisch rijke gebied met de drie namen: Duin en Kruid-
berg, Midden-Herenduin en Heerenduinen (874 ha).

Oriëntatie
Duin en Kruidberg kent een geschiedenis van splitsing en 
samenvoeging. De dubbele naam dateert van het begin van de 
twintigste eeuw en is een combinatie van namen van de oude 
hofsteden Duin en Berg en De Kruidberg. Historisch zou de 
naam Heerenduinen meer op zijn plaats zijn vanwege de he-
ren van Brederode, in de middeleeuwen de voornaamste en 
machtigste familie in dit deel van de kuststreek. De heren van 
Brederode bezaten de meeste rechten, die zij van de Graaf van 
Holland verkregen en mochten hun gebied daarom Heerlijkheid 
noemen. De zuidgrens was de huidige provinciegrens van 
Noord-Holland en Zuid-Holland, de noordgrens was de ban-
scheiding (gemeentegrens) tussen Wijk (nu Beverwijk) en 
Velsen, in het verlengde van de Scheybeek. Dit was Holland op 
z’n smalst: oostelijk en westelijk lag water: Haarlemmermeer, 
Wijkermeer en Noordzee.
Het duin ten westen van de dorpjes aan de binnenduinrand 
zoals Velsen en Santpoort werd de Wildernis genoemd en 
bestond deels uit overstoven cultuurland op strandwallen uit 
de vroege middeleeuwen. Hiertoe behoorde ook Duin en 
Kruidberg, dat tot in de 19e eeuw samen met Midden-Heren-
duin en Heerenduinen het laatste duinbezit was van de erfge-
namen van de heren van Brederode. In het duin herinneren 
behalve de naam van het gebied ook het Brederodepad en de 
Brederodeberg aan dit verleden. Bovenop de Brederodeberg 
was een uitkijkpunt op 45 meter boven zee, het hoogste punt 
van Zuid-Kennemerland. Het uitzicht is verdwenen door het 
dennenbos.

Historie
Aan het einde van de 16e eeuw lag tussen Santpoort en de 
duinrand open boerenland met bosjes, enkele boerderijen en 
blekerijen. De hofsteden Duin en Berg en De Kruidberg be-
stonden al. Deze boerderijen met boomgaarden en flinke 
stukken land lagen aan de middeleeuwse Wagenwech, ook wel 
Buurweg genoemd – ongeveer de huidige Duin en Kruidber-
gerweg. Aan de westkant van deze weg begon de Wildernis van 
Brederode.

De Kruidberg
In het midden van de 17e eeuw was De Kruidberg één van de 
grootste buitenplaatsen van Velsen. Het gebied omvatte bijna 
52 hectare bossen, weilanden, akkers en moestuinen. De tuin 
was aangelegd in Franse stijl en had als bijzonderheid een ster-
renbos. In 1682 kwam De Kruidberg in bezit van prins Willem 
III van Oranje, die later koning van Engeland zou worden. De 
naam veranderde in Princenbosch. De prins gebruikte het 
huis om te kunnen vergaderen, mogelijk om zijn overtocht 
naar Engeland voor te bereiden en als jachthuis. Na zijn over-
lijden verloor de buitenplaats snel haar pracht en praal. Stui-
vend zand rukte op uit de duinen en de erfgenamen wilden 
wel de lusten maar niet de lasten. In de 18e eeuw verviel het 
bezit aan de staat die het vervolgens volledig verwaarloosde. 
Door sloop werd het huis steeds kleiner. In 1832 werd De 
Kruidberg een boerderij en is dat nog steeds. Het woongedeel-
te van de huidige boerderij met manege is een restant uit de 
tijd van Willem III.
Het zuidelijke deel van De Kruidberg met het sterrenbos ging 
in 1844 over naar Duin en Berg. Om zijn bezit te verenigen liet 

de nieuwe eigenaar de oude weg langs de binnenduinrand 
omleggen. Dat is later nogmaals gebeurd, waardoor de Duin 
en Kruidbergerweg nu over een van de lanen van het sterren-
bos loopt.

Duin en Berg
Van de oude hofstede en de latere lustplaats Duin en Berg 
resteert tegenwoordig nog de 18e-eeuwse vijver. Na eeuwen 
van gebruik en verbouwing liet de nieuwe eigenaar, minister 
Van Hall, in 1842 een voornaam herenhuis bouwen en een 
ijskelder. De restanten van de klassiek geometrische tuin wer-
den omgevormd tot een park in de Engelse landschapstijl. Op 
een prent van Lutgers ligt het lommerrijke landgoed vlak na  
de bouw als een groene oase aan de rand van de kale, dorre 
duinen. Ook dit herenhuis is verdwenen. Het werd gesloopt 
na de bouw van het huidige landhuis in de periode 1907-1909. 
Bouwheer was de schatrijke J.C. Cremer, handelsondernemer 
in Nederlands Indië en enige tijd minister van Koloniën. Hij 
kocht de buitenplaats Duin en Berg in 1895 als zomerverblijf, 
maar vond het huis te klein en ouderwets voor permanente 
bewoning. Cremer leefde op grote voet. Op zijn initiatief kwa-
men bijna alle bestaande bouwwerken tot stand. Een van de 
eerste was een uitzichtkoepel (1898) op een hoge duintop, de 
Koepelberg. Alleen een bankje met seringen herinnert aan die 
tijd. Het uitzicht en de koepel, die mogelijk al een 18e-eeuwse 
voorganger had, zijn verdwenen.
Het kolossale landhuis Duin en Kruidberg kreeg o.a. een klok-
kentoren en elektrische voorzieningen zoals een lift. De eigen 
waterzuiveringsinstallatie bij de Koepelberg (waarvan nog een 
restant te zien is) leverde drinkwater aan gebouwen, kassen, 
tuinbesproeiing en aan de fontein in de vijver. Leonard Sprin-
ger moderniseerde de tuin in de gemengde geometrisch land-
schappelijke stijl. Hij vergrootte de vijver zodat het huis er in 
de volle breedte met zijn hoge terras op aansloot. Voor machi-

nes, paarden en personeel verschenen allerhande bouwwer-
ken op het landgoed en jachtopzienerswoningen in de duinen.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog bewoonde de familie Cremer 
het landgoed, ’s zomers in het grote huis en ’s winters in het 
koetshuis ‘Nova Zembla’, omdat het grote huis niet voldoende 
warm te stoken was. Het duingedeelte tegen de parktuin aan 
wordt daarom ook Nova Zembla genoemd. Feesten en jacht-
partijen, onder andere met leden van de koninklijke familie, 
maakten het landgoed tot een centrum van de hogere kringen. 
Na de oorlog veranderde de bestemming. Het tegenwoordige 
hotel-restaurant houdt de grandeur van het landhuis levend. 
Via de lounge met de imposante open haard komen de  
gasten in de dinerzalen met prachtig uitzicht op de vijver en  
de Engelse landschapstuin.

Zonering en natuur
Een wandeling vanaf station Santpoort-Noord naar zee is een 
tocht door meer dan tien eeuwen duingebruik en duinvor-
ming. Het weidegebied en het landgoedbos zijn gelegen op 
Oude Duinen. Het vrij vlakke boerenland is ontstaan door 
afgraving van het oorspronkelijke nollenlandschap. Bij de 
parkeerplaats beginnen de jongere, hoog opgestoven duinen, 
de voormalige Wildernis van Brederode. De binnenduinbos-
sen gaan geleidelijk over in de doornstruwelen van het mid-
denduin, de duingraslanden van het buitenduin en tenslotte 
zeereep en strand.
Uit de middeleeuwen dateren de ruïne van Brederode en uit de 
16e-17e eeuw delen van hofstede De Kruidberg. Aan de weg 
naar de ingang van Duin en Kruidberg ligt het 17e-eeuwse ster-
renbos van De Kruidberg, in 1912 omgevormd tot Kennemer-
gaarde. Midden op de kruising in het bos is te zien dat hier 
ooit acht lanen samenkwamen.
De Duin en Kruidbergerweg onderlangs de duinrand vormt een 
eeuwenoude scheidslijn tussen natuur en cultuur maar ook 
tussen Jonge en Oude Duinen die na de middeleeuwen niet 
overstoven zijn. Schrale, plaatselijk nog glooiende weilanden 
en wegbermen herbergen enkele groeiplaatsen van cipres-
wolfsmelk, wilde averuit en weidegeelster. Deze zeldzame 
plantensoorten zijn waarschijnlijk overblijfselen van de oude 
duinflora. De verspreiding in Nederland is gerelateerd aan 
rivierduintjes in het stroomgebied van de Rijn en aan oude bin-
nenduinen in het kustgebied, hoofdzakelijk bij Haarlem. Het 
zijn zogenaamde stroomdalplanten die kalkrijke duinen met 
rivieren gemeen hebben. Met uitzondering van cipreswolfs-
melk ontbreken deze plantensoorten in de natuurgebieden 
van de Jonge Duinen. Weidegeelster duikt ook noordelijker op, 
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bijvoorbeeld rond de middeleeuwse kerk van Castricum. In dit over-
gangsgebied van cultuur en natuur ligt ook het landgoed Duin en 
Kruidberg met vijver en hoogopgaand bos.
De vlindersoort het koevinkje behoort tot de zandoogjes en is ge-
bonden aan ruigten langs bosranden en houtwallen, kenmerkend 
voor kleinschalig platteland. Ook de naam koevinkje verwijst naar 
de plaatsen waar deze vlinders (oude naam: vinkjes) vaak gezien 
worden, namelijk de rustplaatsen van koeien aan de bosrand. Na 
1992 begon het koevinkje aan een opmars in Zuid-Kennemerland. 
Evenals bont zandoogje volgt koevinkje de uitbreiding van bos, 
struweel en ruigten met bramen in de duinen. Beide soorten zijn 
verzot op de nectar van bramenbloesem. In 1994 bereikte het koe-
vinkje Koningshof en Elswout en in 2002 de uiterste zuidrand van 
de Amsterdamse Waterleidingduinen. Van binnenduin tot zeereep 
is het koevinkje inmiddels een vrij algemene verschijning.

Middenduin en jacht
Na de landgoedzone gaan we omhoog de jongere binnenduinen op 
(ongeveer achthonderd jaar oud). Deze zijn begroeid met licht bos 

en gevarieerd door aanplant en spontane verjonging. Loofhout 
overheerst. Er is een aantal kleine dennenbossen aangeplant (Corsi-
caanse en Oostenrijkse den). Ze staan op de duintoppen zoals in de 
Kennemerduinen, maar ook in dalen of op vlakke stukken. Eigenaar 
Cremer plantte naaldhout zoals het hem goeddunkte, waardoor het 
nu minder prominent aanwezig is.
Het middenduin is rijk aan struweel met meidoorn en veel Ameri-
kaanse vogelkers, met hier en daar een doorkijkje richting IJmuiden. 
In het voorjaar kwetteren zangvogels, vooral nachtegalen laten zich 
op Duin en Kruidberg luidkeels horen. Door de gevarieerde be-
groeiing was het middenduin honderd jaar geleden een favoriet 
jachtgebied. De aanwezige woningen zijn in die tijd gebouwd voor 
jachtopzieners en wildverzorgers. Jachtopzieners hadden de taak 
om het jachtwild, konijnen en fazanten, goed te verzorgen. Ze be-
streden hermelijnen en bunzingen (vossen waren er nog niet) en 
fokten fazanten die als wild werden uitgezet, onder andere in het 
Fazantenbos. Ook veldnamen als Lichtbakkeet en Hertogweg her-
inneren aan deze tijd. De Hertogweg is genoemd naar de hertogen 
van Mecklenburg, prins Hendrik (de grootvader van Koningin 

Beatrix) en zijn broer Adolf, die deze weg in 1920 officieel in gebruik 
namen. Het huisje ‘De Argus’ was de verzamelplaats voor de jagers 
en drijvers. Ze gebruikten de lunch in het veld in ’t Jagertje, een 
houten jachthut die verdween toen de aardgasleiding dwars door 
het duin werd aangelegd in de jaren ’70.
Het Manustuintje is genoemd naar het akkertje waar tuinbaas  
Hermanus Zuiderduyn de fazanten voerde. Fazanten kregen zaad  
te eten wat vervolgens de flora heeft beïnvloed, bijvoorbeeld in de 
charmante gedaante van de kuifhyacint en, naar men aanneemt, 
glad parelzaad.

De droom in het buitenduin
Verder zeewaarts opent het landschap zich verder. Hier, ten westen 
van de duinbossen, heeft het tot het midden van de twintigste eeuw 
fors gestoven. We zijn aangeland in de jongste buitenduinen met 
ruig duingrasland en veel dauwbraam. Tussen de duinen liggen de 
vochtige valleien van het Zuidervlak. Sinds de staking van de water-
winning in 2002 ontwikkelen zich hier kleurige vochtige veldjes 
met watermunt, parnassia, slanke gentiaan en orchideeën. Door 

vernatting, verstuiving en lichte begrazing ontstaat het droomland-
schap van Jac. P. Thijsse. “Nog meer geuren! Want nu zijn we in de zeereep bij 
de Orchideeën: witte en roode. De witte met hun groote lippen en de spitse buiten-
waarts omgebogen bladeren zijn alle moerasstandelkruid of epipactes: een plant 
die bij duizenden op de natte plekjes groeit. Ge moet even zoo’n bloempje plukken 
en goed bekijken, dan zult ge zien dat het niet minder mooi en grillig van vorm is, 
als de dure orchideeënbloemen, die uitgestald staan in de bloemenwinkels.”
Als we het strand opgaan komen we bij jeugdige strandduintjes, die 
volop in opbouw zijn. Het zand is rijk aan schelpgruis, zilt en bevat 
vrijwel geen humus. Dit is het domein van taaie kustpioniers zoals 
blauwe zeedistel, zandraket en zeewolfsmelk. Bijzonder is dat juist 
deze pionierzone ook het terrein is van de duinaveruit, nauwe ver-
want van de wilde averuit die juist strikt gebonden is aan de oudere 
binnenduinen. Dat verwante soorten heel uiteenlopende milieus 
bewonen is een universele cccc-wet in de ecologie: verwanten gaan 
concurrentie uit de weg door hun woongebieden te scheiden of 
door op een andere manier de omgeving te benutten. Om over na 
te denken in tijden van economische crisis: ‘Complete Competitors 
Cannot Coexist.’

Kaart van Gevers, 1825: duin ter hoogte van De Kruidberg met nu verdwenen natte valleien als Het Soersaap en drie grenzen tussen Bloemendaal en Velsen  Openbare aanbesteding om het stuivende duin te beteugelen (begin 18e eeuw)Diep schoon water met kranswieren
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