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Van Swartvelt tot Kraansvlak
Het Kraansvlak is als apart gebied ontstaan door de aanleg 
van de Bloemendaalse Zeeweg in 1921. Daarvoor vormde het 
één geheel met de Kennemerduinen. Het Kraansvlak als 
ecosysteem is toen onthoofd: de Boulevard op de zeereep 
maakt instuiven van zand vanuit de zee of een dynamische 
zeereep onmogelijk. In plaats van zand waait nu herrie van 
raceauto’s het gebied in.
Het Kraansvlak is nu één van de belangrijke natuurkernen 
in de duinen. Middenin ligt een bosrijk reservaat dat twee-
derde van het gebied beslaat. Het gebied kreeg in 2007 extra 
allure door een kleine kudde wisenten. Het draagt verder 
vele sporen van het oude Zandvoort. Lijkt de kustplaats nu 
het bolwerk van ‘patat, poen en penoze’, vroeger was het 
een dorp van kleine vissers, stropers en kleine boertjes.  
Het Kraansvlak toont vele sporen uit dit verleden zoals duin-
akkertjes en duinrooshellingen.

Oriëntatie
Het Kraansvlak (438 hectare) is minder uitgebreid ontsloten 
dan de aangrenzende Kennemerduinen. Omcirkelen is wel 
mogelijk. Via het Visserspad richting Duinpieperpad of door 
de Noordduinen. Of vanaf Middenduin bij Overveen richting 
het observatiepunt met badderende wisenten bij het Zwarte-
veldsmeertje (ook bekend als Meertje van Andriessen en Meer-
tje van Burdet).
Het Kraansvlak wordt omringd door de boulevard en het auto-
circuit aan de westzijde, de Zeeweg aan noordzijde en de 
spoorlijn Overveen-Zandvoort aan de zuidkant. Alleen de oost-
zijde is rustig, met Middenduin en Koningshof. We verkennen 
eerst de zeezijde. Hier loopt sinds 1987 het Duinpieperpad. Te 
voet is het gebied (buiten de broedtijd) ook toegankelijk via 
een kronkelend zandpad langs het reservaat met de wisenten.
Het buitenduin nabij Zandvoort is voor een deel uitgegeven 
aan een aardappelteeltvereniging. Een historische echo van de 
duinaardappelhausse in de duinen van Zandvoort in de 19e 
eeuw. Op luchtfoto’s van de raf uit 1944 zien we de kleine land-
jes terug, bijvoorbeeld op de plek van het racecircuit. Verlaten 
veldjes zijn nu herkenbaar aan de walletjes en vaak dichtge-
groeid met duindoorn of gras; de natte perceeltjes met wilg. 
De huidige aardappeltelers laten een landje na een oogstjaar 
drie jaar braak liggen om de bodemvruchtbaarheid op peil te 
houden. In die drie jaar duiken veel ruigtebloemen als konin-
ginnekruid, akkerdistel (van nature een soort uit de zeereep) 
en roze zeepkruid op. Dit lokt insecten en langstrekkende vo-
gels. Een aantal veldjes is uitgegraven en omgevormd tot duin-
vallei of meertjes zoals bij ’t Oude Huisje. Het zeedorpenland-
schap ten voeten uit met heel eigen soorten als oorsilene, 
duinaveruit en wondklaver. Steenanjer staat in een grazig 
hoekje nabij een tuintjescomplex. Langs walletjes groeit de 
beschermde aardaker, een helderrode, wilde lathyrus, die de 
enige waardplant is van de bedreigde kustbehangersbij.
Verder weg van de bebouwing wordt het buitenduin beweid 
door runderen en paarden om, met wisselend succes, vergras-
sing en ruigte terug te dringen. Een snel wegschietende zand-

hagedis is hier geen zeldzaamheid. Net als elders in Zuid-Ken-
nemerland vliegt hier de aardbeivlinder, die de dauwbraam 
benut om eitjes op af te zetten. In dit westelijke duin liggen 
veel sporen van de oorlog: tot tankwal vergraven duin en stuk-
ken tankmuur. Tot hoog op de duinen tref je geschutsputjes. 
Een oud pad in het reservaat is voorzien van dichtklappende 
betonblokken: een zgn. Walzkörpersperre (een andere staat in 
Duin en Kruidberg).
Verspreid over het Kraansvlak liggen dertien kleine bosjes met 
Corsicaanse en Oostenrijkse den. Deze bosjes zijn tussen 1910 
en 1931 ter bestrijding van verstuiving boven op duinen aange-
plant en worden tegenwoordig wel ‘Thijssebosjes’ genoemd, 
al is de rol van Thijsse niet duidelijk. Landschappelijk waarde-
vol, prettig voor de roofvogels, botanisch echter zonder bete-
kenis. Of duiken er toch weer zeldzame paddenstoelen op?

Het Verlaten Veld
Het Verlaten Veld dankt haar naam aan de aardappelteelt die 
hier rond 1900 beëindigd is. Het is van oorsprong een langge-
rekte, natte duinvallei, ongeveer 300 jaar geleden uitgestoven 
en daarna ontgonnen. Het paraboolvormige stuifduin aan de 
oostkant werd in de jaren twintig beplant met Corsicaanse 
dennen. Van de dynamiek van het stuifzand was rond 1990 
niets meer over. Omdat als gevolg van het stopzetten van de 

waterwinning in de Kennemerduinen een sterke stijging van 
het grondwater werd voorzien, is in 1998 voedselrijke grond 
van oude landjes afgegraven en gebruikt voor geluidswallen 
bij het racecircuit. Het dennenbos werd gekapt, stobben wer-
den gerooid en het kaal gemaakte duin kon weer stuiven.
Het is de vraag of de schone wens dat het duin in noordooste-
lijke richting aan de wandel blijft, ook werkelijkheid wordt. De 
ontwikkeling vanaf 1998 laat zien dat neerslag en windkracht 
hier heersen, maar mogelijk niet tegen de terugkeer van helm 
en duinriet kunnen opboksen. Het hoge stuifduin vlakt name-
lijk af en de begroeiing neemt toe. Maar in de lage, deels uitge-
stoven vallei duiken weer bloemen van vochtige valleien op.

Het Visserspad
Het duinterrein Visserspad is 33 hectare groot en in 1974 door 
het pwn aangekocht. Het is langgerekt, smal en ligt langs de 

spoorlijn Overveen-Zandvoort, aan de zuidelijke kant. Het is 
een zeedorpenlandschap in optima forma: rijk aan bloemen 
en cultuurhistorie. Langs de paden zijn voorjaarsganzerik, 
kleine ratelaar, kegelsilene en nachtsilene, ruw gierstgras en 
heel veel steenanjers te vinden.
Op 10 december 1880, in een ijzige sneeuwstorm, begon hier 
de aanleg van de spoorlijn. De opening op 2 juni 1881 vond met 
een speciaal déjeuner plaats in het Kurhaus. Het viaduct over 
de Zanderijvaart, in het Middenduin bij Overveen, was jaren 
een bezienswaardigheid. Het station in Overveen is vrij fors 
omdat daar ook het postkantoor met directeurswoning ver-
rees. Een deel is als restauratie ingericht. De halte was bedon-
gen door duineigenaar Willem Borski, in ruil voor de verkoop 
van gronden. Van Overveen boog de spoorbaan zuidwest-
waarts en eindigde, niet toevallig, nabij de terreinen van de 
Bouwgrondonderneming Zandvoort. Die had duingebied aan-
gekocht om van Zandvoort een echte badplaats te maken.
De tarieven voor de trein waren in 1881 voor een enkeltje derde 
klas drie dubbeltjes, tweede klas vijftig cent en eerste klas vijf-
enzestig cent. De treinreis Overveen-Zandvoort duurde destijds 
twaalf minuten (nu zeven). Paardenrijtuigen van Haarlem naar 
Zandvoort kostten f 4,- per enkele reis van minstens een half 
uur, en verdwenen snel.
Via het spoor kwam tegen de eeuwwisseling jaarlijks 6 miljoen 
kilo schelpen uit Zandvoort. De jaarlijkse omzet aan vis beliep 
omstreeks 1880 zestig- tot zeventigduizend gulden. Voorheen 
werd vis door honderden vischloopers naar Haarlem gebracht, te 
voet, met paard en wagen of met een ezelkar.
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Historie Kraansvlak
De eerste vermelding van het Swarte Velt – een oudere naam voor 
het Kraansvlak – dateert uit 1579. Toen werden de duinen eigendom 
van de heren van Brederode. De naam veld of vlak duidt op agrarisch 
gebruik, swart op de humeuze of venige bodem. De Brederodes had-
den vooral grote jachtbelangen. Daartoe werd de konijnenstand 
kunstmatig extreem hoog gehouden. De economische schade voor 
omwonenden was groot. Door grote verstuivingen was de weg naar 
Zandvoort vaak niet begaanbaar. Na vele klachten greep Keizer Karel 
V in. Hij schreef maatregelen voor ter bescherming van bos en duin. 
Deze poging tot het terugdringen van de konijnenteelt leed echter 
schipbreuk. Zelfs toen de duinen onder eigendom van de Staten van 
Holland en West-Friesland kwamen, lukte het niet om de konijnen 
uit te roeien, te ‘depopuleren’.
Het geslacht van Brederode stierf voor 1700 uit en de erfenis werd 
door de Staten van Holland en West-Friesland stukje bij beetje ver-
kocht. Na eigenaren als Abraham Romswinckel (1722) en Jacob Bo-
reel kwam het Zwarte Veld in de 19e eeuw in handen van het ban-
kiersgeslacht de Borski’s. Rond 1918 werden met puin verharde 
wegen ten behoeve van de jacht aangelegd. Adolphe Burdet, be-
vriend met Thijsse, maakte als huisleraar zijn entree en trouwde met 
een dochter van de landeigenaar. In 1950 kwam het Zwarte Veld (la-
ter ook Kraansveld genoemd) in handen van de familie Burdet. De 
erven Burdet brachten de gronden onder in ‘The Dune Park Trust’, 
gevestigd in Liechtenstein. Men was van plan de gronden voor parti-
culiere woningbouw te verkopen wat mislukte.
In 1977 kocht de provincie de gronden van de toenmalige eigenaar 
Andriessen, die er tot 2000 mocht blijven jagen. Het Kraansveld 
werd omgedoopt tot Kraansvlak. Veiligstellen van natuur, beschei-
den recreatie en waterwinning stonden vanaf dat moment voorop. 
Er zou een infiltratiegebied van 75 hectare in de duinvalleien komen. 
Na protesten van Stichting Duinbehoud en een rapport over moge-

lijke milieueffecten is van waterwinning afgezien. Toch bleef het 
gebied niet gespaard. De gemeente Zandvoort loosde vanaf 1978 tot 
1990 effluent (restvloeistof) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
op het zuidwestelijk deel van het Kraansvlak. Grote hoeveelheden 
mest- en andere afvalstoffen zijn hierdoor in het duinmilieu beland. 
Toen in 2000 en 2001 bij ‘t Oude Huisje een natuurontwikkelings-
project werd uitgevoerd is de bodem gesaneerd. Diverse bloemrijke 
landjes en kleine meertjes zijn nu te zien bij het Duinpieperpad.

Het afgesloten deel
De trotse kern van het huidige Kraansvlak is een groot rustgebied 
voor vogels en wild. Uitgestrekte hellingen met duinrozen stoffeer-
den hier van oudsher de hellingen, volgens Haarlemse duinkenner 
Ger Londo de mooiste duinroosjeshellingen ter wereld. Van de  
vogels waren bergeend, wulp, tapuit, paapje, boomleeuwerik en 
roodborsttapuit kenmerkend, maar hiervan zijn alleen de laatste 
twee nog over. De lagere konijnenstand, toenemende recreatiedruk 
in de zeeduinen, predatie door vos en roofvogels, vergrassing, snelle 
ontwikkeling van struiken en verzuring eisten ook hier hun tol. 
Landschappelijk is het niettemin zeer gevarieerd. Er liggen hoge 
duinmassieven, de Kennemer Alpen. Dit is een oud en hoog loop-
duin (tot 35 m).
In het Kraansvlak komen ook soortenrijke hoge struwelen voor met 
veel kardinaalsmuts en in de ondergroei duinsalomonszegel, ge-
wone ereprijs en heggenduizendknoop. Daarnaast sieren half open 
struwelen met populier, berk en meidoorn het landschap. Bijzon-
dere bloemen zijn torenkruid, kleine bevernel, donderkruid, voor-
jaarshelmkruid, berberis, wilde hyacint en borstelkrans. Aan de 
oostgrens van de duinen groeit eikenbos. Op de hellingen en langs 
bospaden staan typische soorten van Zuid-Kennemerland als kleine 
pimpernel en glad parelzaad. Boomleeuwerik, sprinkhaanzanger en 

gekraagde roodstaart laten zich hier horen. De roofvogelstand be-
hoort tot de hoogste van de kust.
Het 2,5 hectare grote meertje in het Kraansvlak is in de jaren vijftig 
gegraven, het zand werd benut voor Haarlemse nieuwbouw in 
Schalkwijk. Nu is dit Meertje van Burdet natuur. Nabij het uitzichts-
punt heeft het een vlakke oever met strandduizendguldenkruid, 
parnassia, rond wintergroen en rietorchis. Wisenten zijn er regel-
matig te zien.

Duinrooshellingen
Hoewel het Kraansvlak in het middenduin ligt komen hier minder 
kalkrijke duindoornstruwelen voor dan op vergelijkbare terreinen 
naar het zuiden of naar het noorden. Er liggen prachtige duinroos-
vegetaties met veel viooltjes en fakkelgras. Duinroosvelden vormen 
doorgaans de ‘buitenste invloedsschil’ van de vroegere zeedorpen. 
De inwoners van Zandvoort gebruikten het duin hier langdurig en 
extensief – zij haalden in het duin o.a. strooisel en hout en lieten er 
hun vee weiden. Dit duingebied is het eerst door hen verlaten toen 
het zeedorpengebruik wegviel.
Sinds 25 jaar zijn de mooiste duinroosvelden overwoekerd door 
een dichte, verstikkende mat van duinriet. Zoals altijd in de ecolo-
gie komt dit door een samenspel van factoren: geringer gebruik 
door de bevolking, minder impact van de zee door vastlegging van 
de zeereep en oprukkende bebouwing, luchtvervuiling en het ver-
dwijnen van konijnen. Metingen in de jaren tachtig lieten een stik-
stofbelasting uit luchtvervuiling zien van bijna 25 kg per hectare per 
jaar (afkomstig van veehouderij en uitlaatgassen). Dat is minstens 
vijf keer zo hoog als goed is voor het duin. Ook nu is de vervuiling 
nog veel te hoog. Begrazing, eerst met hooglanders en konikpaar-
den en sinds kort met wisenten heeft het proces van dichtgroeien 
nog niet tot staan gebracht

Poolse dames en een heer
In de kern van het Kraansvlak vindt een proef plaats met de inzet van 
wisenten. Om een reservaat van 220 hectare werd 6 kilometer 
stroomdraad op het bestaande hek aangebracht. In 2007 en 2008 
arriveerden zes wisenten uit Polen die allemaal een naam kregen: 
Kaga (Zwarte), Katarina (Blonde), Podryw (Stier), Kareta (Slanke), Karu-
zela (Moeder) en Katona (Kalf). 
De wisent of Europese bizon is het grootste Europese landdier dat 
nog oorspronkelijk is, dus nooit door de mens gedomesticeerd. In 
West-Europa verdween de wisent aan het einde van de middeleeu-
wen. In haar laatste bolwerk in Polen stierf ze aan het begin van de 
twintigste eeuw uit. Er overleefden dieren in gevangenschap, waar-
mee nu in Polen en elders getracht wordt een nieuwe wilde populatie 
op te bouwen. Daarvan arriveerden er in 2007 zes in het Kraansvlak.
We weten weinig van de wisent, ook niet wat hij van nature eet. 
Daarom onderzoeken beheerders en universiteiten de ecologische 
rol van de wisent in een natuurlijke omgeving en het effect van deze 
diersoort op het duinlandschap.
De wisent is snel vertrouwd geraakt met andere dieren in het 
Kraansvlak als ree, damhert en vos. Ze laten zich gemakkelijk door 
onderzoekers en boswachters benaderen. Daardoor en door de 
zenders die ze om hebben, is al veel over hun gedrag bekend gewor-
den. Ze blijken het hele terrein te gebruiken, waarbij de oudste koe 
de leiding neemt. Hun aanwezigheid in bosjes valt op door een 
onhollands gekraak van bomen. Hun dieet is gevarieerd: grassen, 
kruiden en blaadjes in voorjaar en zomer, eikels en meidoornbes-
sen in het najaar, bast van kardinaalsmuts in de winter. Hun mest is 
rijk aan zaden en zo helpen ze mee aan de verspreiding van planten 
in het terrein. Hun dieet verschilt van dat van andere grote grazers. 
Bij wisenten lijkt kardinaalsmuts favoriet, terwijl hooglanders 
meer Amerikaanse vogelkers en brandnetel eten. Wisenten schillen 
de bast van bomen, hooglanders eten ook wat meer twijgen.

Nieuwe meertjes nabij het Duinpieperpad met als den vermomde gsm-mast nabij de Zeeweg, Bloemendaal Kudde wisenten, voorjaar 2009, met op de achtergrond het Verlaten Veld
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