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Leyduin, Vinkenduin en Oud Woestduin

Haarlem, Heemstede en Bennebroek liggen op de ooste-
lijke en breedste strandwal van Zuid-Kennemerland. De 
westelijke (en jongste) strandwal vormde het fundament 
voor de oostrand van jongere duinen. Op de middelste 
strandwal liggen landgoederen, waaronder Leyduin, Vin-
kenduin en Oud Woestduin. Deze drie landgoederen vor-
men een rijke aaneenschakeling van oude huizen, bossen, 
lanen en open terrein. Op ruim één vierkante kilometer 
toont zich een potpourri van landschapsstijlen: strak Frans 
en gevarieerd Engels, gemengd met modern ecologisch 
bosbeheer met veel dood hout. Er broeden typische vogels 
van oude loofbossen: appelvink, grauwe vliegenvanger en 
verschillende spechtensoorten. Grote lijsters en boomkle-
vers vullen met hun zang de lucht tussen de boomkruinen. 
In de winter zijn de bolle winternesten van de vele eek-
hoorns zichtbaar. Alles is hier doordrenkt met geschiede-
nis: vijvers, wallen, grenspalen uit 17e tot 19e eeuw met initi-
alen en namen van eigenaren. Er lag een renbaan, nu het 
domein van houtsnippen die op warme voorjaarsavonden 
zacht knorrend hun baltsvlucht uitvoeren. Net als in het 
nabije duin zitten hier veel damherten en reeën. Aan de 
oostrand liggen weilanden met kansen voor dotterbloe-
men, orchideeën en ooievaars.

In de 16e en 17e eeuw, toen de buitenplaatsen gesticht werden, 
was er sprake van een omgekeerde wereld: de strandwallen 
waren een open landschap, in de laagtes stond moerasbos.  
In de middeleeuwen waren de bossen al vroeg gekapt en vee 
hield het duinlandschap op de strandwal open. Maar in de 
voormalige strandvlakten ten oosten en westen van Leyduin, 
nu deels grasland, was het toen zo nat dat er moerasbos groei
de. De Amsterdamse en Haarlemse reders en kooplieden voe
ren in het voorjaar via de Leidsevaart (uit 1656/1657) naar hun 
zomerverblijven. Zoals voor sommigen nu Amerika of Mekka 
het kompas is, was toen alles Frans wat de klok sloeg. De bre
de statige lanen zijn conform de Franse tuinstijl. Dit geldt ook 
voor de sterrenbossen met een padenstelsel aangelegd in de 
vorm van een ster en met terrassen, fonteinen, gladgeschoren 
hagen en veel rechthoeken: de natuur getemd. Veel romanti
scher is de latere Engelse landschapsstijl. Geen symmetrie 
maar slingerpaadjes met wisselende vergezichten in plaats van 
lange zichtlijnen door rechte lanen.

Historie
“Wat heb ik vaak in Leyduins groene dreven
Met dank’bre ziel dat zalig heil gesmaakt,
Die kalme vreugd, slechts door natuur gegeven
Die ’t hart verrukt, den boezem ruimer maakt.”
jacob van lennep, fragment uit het gedicht ‘Leyduin’ (ca 1850)

Leyduin is aan het eind van de 16e eeuw als hofstede gesticht. 
Beuken zetten in dit landgoed nu de toon, met als hoogste 
punt de hoog opgeworpen Belvédère met het Kluizenaars
torentje. Vroeger klotste de Haarlemmermeer in het oosten 

en stoof het duin in het westen. Dat uitzicht is verleden tijd 
maar de oude zichtlijnen zijn er nog.
Van 1717 tot 1798 bezat de familie Van Loon Leyduin en Vinken
duin. Zij bouwden o.a. een herenhuis met koetshuis, een tuin
manswoning, een wagenhuis, koepels, een menagerie met een 
verzameling wilde dieren, een vinkershuis, een hermitage en 
boerderij De Kakelye. Verder legden ze de beek met stroomver
snelling (cascade), boomgaarden, kassen en moestuinen aan. 
Vele elementen zijn terug te vinden, zoals de oude wallen rond 
de vinkenbaan. De cascade ligt er ook nog, compleet met her
stelde stuwen en waterwerken. Ook zichtbaar: één van de twee 
in NoordHolland overgebleven appelkelders uit de 18e eeuw.
Leyduin was in de 19e eeuw het trotse bezit van de familie Van 
Lennep. Tot ca 1855 bewoonden zij naast het Huis te Manpad 
(aan de Herenweg) het witte, houten huis: het Tweelinghuis of 
Juffershuis. Het kijkt uit op bomen uit alle windstreken: een 
kolossale Kaukasische vleugelnoot en een oude zeer hoge 

tulpenboom uit NoordAmerika. Ze dateren uit de tijd dat bo
men die van ver kwamen de status van de bezitter verhoogden, 
en er sprake was van een levendige interesse voor de natuur van 
verre gebiedsdelen. De tijd dat de evolutietheorie ontstond.
In 1853 verkocht David van Lennep delen van Leyduin om water
leidingwerken aan te leggen voor Amsterdam. Tot 1900 werd de 
al eerder dwars over Leyduin gegraven beek volgepompt met 
duinwater. Daarna werden er waterleidingbuizen aangelegd, 
waardoor de beek opdroogde. In de Amsterdamse Waterlei
dingduinen ligt nog de droge bedding tussen de Oranjekom  
en de duinrand. Tegenwoordig is de beek op Leyduin gevuld 
met vervuild polderwater, dat hierheen is opgestuwd.
Tot ongeveer 1960 was Leyduin een gesloten gebied, daarna 
kwam het in beheer van het pwn die het openstelde en een her
inrichting uitvoerde. Sinds 1997 is Landschap NoordHolland 
eigenaar. In het bos staan in het voorjaar bloeiende stinsen
planten (zoals sneeuwklokjes), die hier vooral in de 19e eeuw 
zijn aangeplant. Er staan ook drie soorten geelsterren: weide
geelster, bosgeelster en op de enige vindplaats in ons land (on
der twee linden) de uiterst zeldzame spitse geelster, ontdekt in 
2003. Hier en daar staan wilde hyacinten, die het weer beter 
doen nu esdoorns worden verwijderd. Er zijn ook planten die 
wijzen op langdurige aanwezigheid van oude bosfragmenten: 
groot heksenkruid, bosgierstgras, lelietjevandalen, boskort
steel, bosanemoon, gele anemoon en het bedreigde stofzaad.
Op Vinkenduin tonen eiken en manshoge adelaarsvarens dat 
oud en kalkarm zand van de oude strandwal zich laat gelden in 
de bovengrond. De eiken zijn een restant van de voormalige 
(19eeeuwse) hakhoutcultuur.

De vloek van Kennemerland
Woestduin is onafhankelijk van Leyduin en Vinkenduin gesticht 
en bij verkoop gesplitst in Nieuw Woestduin en Oud Woestduin. 
Dit laatste deel is toegankelijk. Veel oorspronkelijke lanen zijn 
verdwenen als gevolg van de aanleg van de renbaan: eenzame 
bomen resteren in een half open, savanneachtig landschap.
De voormalige paardenrenbaan zet de toon. In eerste instantie 
is de baan, een eeuw na sluiting, niet goed meer te zien. Maar 
open delen met veel adelaarsvarens en graslanden markeren 
wat eens ‘De Vloek van Kennemerland’ was. De renbaan werd 
aangelegd in 1901 en stond bekend als de beste van het land. Er 
kwam veel volk op af van alle rangen en standen. Er kwam een 
halte in de spoorbaan. Rijke en arme kijkers en gokkers, waar
van sommigen verbleven in Hotel Oud Woestduin (nu verdwe
nen), stroomden toe. De goklust leidde tot een verhit debat in 

hét toenmalige massamedium: de krant. Toen in 1909 het ge
meentebestuur van Bloemendaal het rennen op zondag ver
bood, daalde de omzet sterk en werd de baan gesloten. De 
naam Paardenvijver dateert uit de tijd van de renbaan maar van 
oorsprong is deze vijver een typisch Frans element: het is een 
spiegelvijver uit 1766 gelegen aan het einde van een bomenlaan 
en aangelegd recht op de zichtlijn van die laan. Zo ontworpen 
dat het zicht zich zou verdubbelen… en dat doet het nog steeds.
Andere opvallende oude elementen zijn het uitzichtspunt dat 
nu over het bollenland aan de zuidzijde uitkijkt en een grote 
cirkel van oude linden. Waarschijnlijk zijn ze eind 18e eeuw 
aangeplant door architect Adriaan Snoek. Als dat klopt zijn ze 
even oud als de reuzen van linden die nu nog rondom de, in 
1799 verdwenen, ronde burcht van Marquette bij Heemskerk 
staan. Maar wat stond er ooit in het midden van de lindencir
kel van Oud Woestduin? 
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