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Slechte foto..?

Elswout: natuur met stijl

Elswout: een landgoed aan de binnenduinrand waar natuur 
en cultuur elkaar versterken, een Rijksmonument. Na het 
afgraven van de Oude Duinen is het landschap van Elswout 
vanaf de 17e eeuw grotendeels door mensenhand gevormd. 
Het bos, de waterpartijen en de bouwwerken laten zien hoe 
de rijkste burgers van Nederland in het begin van de 19e 
eeuw leefden. Het nabijgelegen Duinvliet vormt een con-
trast: het is een bescheiden, maar oud strandwalbos met 
grillig gevormde eiken en beuken.

Elswout en het aan de zuidoostzijde gelegen Duinvliet, samen 
90 hectare, liggen in de oude binnenduinen en zijn eigendom 
van Staatsbosbeheer. De westkant van het gebied ontsnapte 
ternauwernood aan de aanrollende zandmuur die op Ko-
ningshof tot staan is gebracht. De oostkant grenst aan het 
Westelijk Tuinbouwgebied van Haarlem. Het hoger gelegen 
deel aan de west- en zuidrand van Elswout behoort tot het 
oude strandwallenlandschap en is niet afgezand. Kenmerkend 
zijn de glooiende duinen en het eikenbos met wilde kamper-
foelie en hier en daar ook de adelaarsvaren, die uitsluitend op 
kalkloos zand groeit. Het eikenbos is een restant van het ooit 
uitgestrekte strandwalbos de Aerdenhout.
Het bos van Duinvliet staat op een uitloper van een strandwal, 
op de rand van de oorspronkelijk moerassige en moeilijk te 
passeren vlakte die Haarlem van Overveen en Bloemendaal 
scheidde. De zeer oude Zijlweg was tot in de 19e eeuw één  
van de weinige verbindingswegen. Door laatmiddeleeuwse 
rodingen (het rooien) verdween veel moerasbos en beukenbos 
(Berkenrode, Boekenrode). De hoge ouderdom van Duinvliet 
is onder andere zichtbaar aan het veelvuldig voorkomen van 
planten van oud bos zoals daslook en wilde hyacint. 

Van zanderij tot landgoed
Op de plek van Elswout lag in het begin van de 17e eeuw een 
zanderij met zandvaarten zoals de Brouwersvaart en Marcelis-
vaart. De zandwinning bracht de grondeigenaren dubbele 
winst: het duinzand diende voor de uitbreiding van steden en 
de ontstane vlakten waren zeer geschikt voor blekerijen of 
tuinbouw. Ook de zanderij van Elswout had zo’n eindbestem-
ming en zou, net als het aangrenzende Westelijk Tuinbouwge-
bied, verder zijn ontwikkeld tot grond voor de bollenteelt die 
daar rond 1700 op gang kwam. De vermogende Haarlemse 
lakenkoopman Carel Molijn liet op deze mooie plek aan de 
duinrand in 1634 een hofstede bouwen. Geruïneerd door te-
genslagen moest hij zijn onvoltooide bezit al spoedig verko-
pen. Het landgoed kwam in handen van de schatrijke Amster-
damse koopman Gabriel Marcelis, die de bouw voltooide en 
tot ‘Elswout’ omdoopte. Op de zanderij met de rechte vaarten 
liet hij een weelderige tuin in de formele Franse stijl aanleg-
gen met kunstig geschoren hagen, tuinbeelden en fonteinen. 
Aan het eind van de 18e eeuw vormde tuinarchitect Michaël de 
tuin om tot een landschapspark in Engelse stijl, dat groten-
deels bewaard is gebleven.
De bouwhistorie is het best zichtbaar aan de grote gebouwen. 

Het bakstenen poortgebouw en de koetshuizen annex paarden-
stallen dateren uit de eerste periode. In 1882, toen Willem  
Borski III de scepter zwaaide, begon de bouw van het kolossale 
huis met terrassen en de oranjerie. Ook de toegangsbrug, waar-
in veel zandsteen is verwerkt, werd toen gebouwd. Toen Borski 
in 1884 overleed wilden de erfgenamen de bouw niet voltooien. 
Zij lieten gordijnen op de ramen schilderen om het huis er be-
woond uit te laten zien. In de oorlog werd Elswout onderdeel 
van de Atlantikwall. De Duitsers voorzagen het casco van vloe-
ren en een echt dak en richtten het pand in als radiografisch 
afluistercentrum.

Eigenzinnige flora en fauna
Elswout heeft een soortenrijke en eigenzinnige flora en fauna. 
In het vroege voorjaar trekken stinsenplanten de aandacht: 
bostulp, hondstand, oosterse sterhyacint en boerencrocus. Op 
Elswout komt het Haarlems klokkenspel voor, een cultuurvarië-
teit van de knolsteenbreek. Genoemde soorten hebben zich na 
aanplant spontaan verspreid in het bos. Natuur neemt ruimte 
die de mens hier biedt. Niet alleen exoten als Japanse bamboe, 
rododendrons, voorjaarszonnebloemen, geelvleugelara’s en 
nijlganzen kleuren het bos, ook Nederlandse ‘woudsoorten’ als 
de stengelloze sleutelbloem hebben er hun weg gevonden.
Plantensoorten van oude bosgrond zoals bosanemoon, das-
look, wilde hyacint en vingerhelmbloem komen verspreid en 
in kleine groepen voor. Alles wijst erop dat de kolonisatie van 
het bijna twee eeuwen oude zanderijbos nog in volle gang is.

Stilering en verwildering
Een Engels landschapspark waarin dieptewerking en effecten 
van kleur en licht een hoofdrol spelen, vereist onderhoud om 

verruiging te voorkomen. De steile hellingen bijvoorbeeld, die 
in de winter groen oplichten door de velden van sterrenmos, 
worden vrij gehouden van afgevallen blad. Wildernis past wel 
in het Engelse landschap – maar gedoseerd, vooral wanneer 
daarmee het verval van bomen geaccentueerd wordt. Stompen 
van afgebroken beuken blijven staan. Vaak zijn ze getooid met 
de robuuste echte tonderzwam, een rustig doorgroeiende 
opruimer van dood hout met vruchtlichamen die wel dertig 
jaar oud kunnen worden. Of de broos ogende witte porselein 
zwam, een parasiet die verzwakt maar nog levend beukenhout 
rijp maakt voor de sloop. In het staande dode hout leven veel 
grote bonte spechten. Ook de groene specht en de schuwe 
kleine bonte specht zijn te zien. Boomklevers laten ook in de 
winter hun heldere territoriale roep horen.

Recent herstel
Sinds de waterwinning in de Kennemerduinen is gestopt in 
2002, stroomt er weer duinwater in de sloten en vaarten van 
Elswout. De lichte stroming, de zuiverheid en de helderheid 
geven het waterleven nieuwe kansen. De slootjes in de weilan-
den langs de Elswoutslaan hebben nu al de rijkste onderwater-
flora van Haarlem met soorten als watergentiaan, drijvend 
fonteinkruid en sinds enkele jaren ook de zeldzame watervio-
lier. Dicht langs de waterkant staan beekpunge en gewone dot-
terbloem, zeldzaamheden die vroeger gewoon waren. Een spe-
cialiteit van Elswout en omgeving is geoord helmkruid. Deze 
forse oeverplant van beekoevers is een overblijfsel uit de tijd 
dat de sloten kalkrijk water uit de duinen afvoerden. Met het 
ingezette herstel van de duinwaterhuishouding kunnen meer 
soorten van helder water zich gaan vestigen, ook in het aan-
grenzende Westelijk Tuinbouwgebied.
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Gravure van de entree van Elswout, 18e eeuw, waarbij de tekenaar het gebouw andere proporties heeft gegeven ter verhoging van  
het aanzien. In 2009 nog steeds een statig beeld, maar met minder allure. Nu toegankelijk voor alle rangen en standen.
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