
De routes
• Ommetje Groot-Leyduin, 4 km

• Rondje Hartekamp & De Overplaats, 6 km

• Rondje Groenendaal, 6 km

De rondjes zijn te koppelen tot e en rondwandeling van 14 km

Startpunt: alle drie rondwandelingen in deze brochure starten in
het natuur informatiepunt De Kakelye aan de Manpadslaan 1, op de

gemeentegrens van Bloemendaal en Heemstede, aan de westkant

van spoorlijn en Leidsevaart.

Parkeermogelijkheid: voor auto’s en fietsen bij De Kakelye. 
Openbaar vervoer: goed aan te lopen vanaf bushaltes op de
Vogelenzangseweg en de Herenweg. Station Heemstede-Aerden -

hout ligt 3 km noordwaarts aan de vaart. Zie www.9292ov.nl.

Markering
De drie ommetjes zijn gemarkeerd met ronde stickers. 

Honden
Toegestaan mits aangelijnd. De Overplaats: alleen in Linnaeushof -

bos. Groenendaal: niet in zuidelijk deel; overige deel los.

Landschap Noord-Holland
Landschap Noord-Holland behoudt en ontwikkelt als onafhankelijke

stichting natuur, landschap en cultuurhistorie in heel Noord-Holland.

Dat doen wij in ca. 85 eigen gebieden. Wij geven advies en doen

onderzoek op het gebied van ecologie, landschap en natuur.

Daarnaast voeren wij beheerwerkzaamheden uit voor particulieren

en (semi-)overheden. Ons werk doen we samen met ruim 6.000 vrij-

willigers en wordt gesteund door ruim 41.000 Beschermers.

Structurele financiële steun ontvangen wij van de provincie Noord-

Holland, het min. van EL&I en de Nationale Postcode Loterij.

Voor meer informatie of een vrijblijvend (beheer)advies:
T 088 - 0064455

E info@landschapnoordholland.nl

I www.landschapnoordholland.nl

Uitgave: Landschap Noord-Holland, 2011 (2e druk)
Routes: Vladimir Mars (Lopende Zaken)
Tekst: Vladimir Mars 
Foto’s:   Henry Buter, Arie Hogendoorn (tekening), Katinka Krijgsman, Frank
van der Most, Arthur Schaafsma, Onno Steendam, Noord-Hollands Archief
Ontwerp & vormgeving: Marcia van Bijnen (Uitgeverij Open Kaart)
Cartografie: Uitgeverij Open Kaart, Den Haag ©
Met dank aan: Nationale Postcode Loterij, ANWB Fonds en Meerlanden Fonds
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Buitenplaatsenpad
Zuid-Kennemerland

Ommetje Groot-Leyduin  4 km

Rondje Groenendaal  6 km

Rondje Hartekamp & De Overplaats  6 km

Wandel het

www.landschapnoordholland.nl Natuur dichtbij!

Landschap Noord-Holland wenst u veel wandelplezier!

BUITENPLAATSENPAD ZUID-KENNEMERLAND
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Vm. belvédère op 
Groenendaal
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De Leybeek
Een oude duinrel waarin het water van de duinen en

strandwallen afstroomde naar de Houtvaart in de strandvlakte

onder Leyduin (in 1657 vergraven als trekvaart tussen Haarlem en

Leiden). Op oude kaarten ook wel Crommevaert en Waterrel

genoemd. Onder de familie Van Loon in de 18e-eeuw voorzien van

een watervalletje of cascade. Recentelijk opgeknapt. Onder David

en zijn zoon Jacob van Lennep – bekend met het slechte drinkwa-

ter in grote steden en de gevolgen daarvan (o.m. cholera) - vanaf

1851 ingezet als watervoorziening voor de Amsterdammers. (zie

verder kijkpunt 23) 

De Belvédère van Leyduin
Ook een verfraaiing van het landgoed door de Van

Loons: een stenen uitkijktoren met kantelen in neogothische stijl op

een hoge heuvel boven de beek. Al staat deze belvédère in een

verkoopakte uit 1798 als ‘hermitage’ ofwel kluizenaarshuis te

boek.

Vinkenduin & Vinkenbaan 
Vinkenduin behoorde oorspronkelijk tot Leyduin en dien-

de vooral als jachtgebied: er stond geen landhuis op. De Van

Lenneps hadden hier een eigen vinkenbaan compleet met vinken-

huis, vinkentouwen en vinkennetten; er resten alleen nog een paar

wallen. Afgesplitst en verkocht in 1920, evenals Woestduin. 

  OMMETJE GROOT-LEYDUIN

De Kakelye (startpunt)
Natuurinformatiepunt in een oude appelschuur, met par-

keerplaats. Hier kunt u een kleine expositie bekijken, folders mee-

nemen èn zonodig schuilen voor de regen. De naam is ontleend

aan een verdwenen 17e-eeuwse boerderij bij de Leidsevaart.

Huize Leyduin
Leyduin was in den beginne (rond 1590) niet meer dan

een boerderij ‘aen de Leyduin’ met wat landerijen er omheen. Later

door verschillende eigenaren vergroot, bebost en uitgebouwd tot

een indrukwekkend landgoed met veel grond in deze strandvlakte

en in de Grafelijkheidsduinen op de middelste strandwal - hier

Leyduinen genoemd, waarschijnlijk omdat deze in de luwte van de

westelijke strandwal en de jonge duinen daarachter lagen. Eén van

die eigenaren was Johan Romswinckel: zijn naam staat nog gebei-

teld op de stenen grenspalen uit 1701 bij de oostelijke oprit naar

Huize Leyduin. Dit landhuis is overigens het derde in successie en

dateert uit 1921, al ziet het er van een afstand heel 18e-eeuws uit.

De twee eerste landhuizen stonden op een andere plek: bij het nog

steeds bestaande koetshuis. Het een stamde uit de 18e eeuw en

het ander uit de 19e eeuw.

Oud-Leyduin: Tweeling- of Juffershuis
Ooit bewoond door telgen uit het wijd vertakte geslacht

Van Lennep. Wit houten dubbelhuis uit 1796, ‘rijksmonument van

zeer hoge waarde’ onder de naam ‘Oud Leyduin’. 

4 km

David Jacob van Lennep
(1774-1853)

Cornelis van Lennep, burgemeester
van Heemstede van 1856 tot 1874

(foto: 1860)

Woestduin

Belvédère Leyduin

Zuid-Kennemerland: Van Lennepland
Een van de machtigste families in deze streek waren de  
jonk heren en jonkvrouwen Van Lennep. Zij resideerden op
diverse buitens die u op de drie hieronder beschreven
rondwande lingen zult tegenkomen: n.l. Leyduin, Vinkenduin,
Woestduin, Huis te Manpad en Groenendaal. Het is daarom
niet over dreven om dit Zuid-Kennemer wandelparadijs  
Van Lennepland te noemen.
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Het Duindigt van Kennemerland
Opeens opent het bos zich en loopt u over een brede

grasbaan. Restant van de vroegere renbaan op Oud-Woestduin,

een van de beste die er ooit in Nederland geweest is volgens ken-

ners. In 1901 ontworpen door de befaamde tuinarchitect Leonard

Springer. Deze heeft toen sommige elementen uit de barokke bos-

aanleg van de 18e-eeuwse eigenaar David ten Hove gehandhaafd:

zoals de lange ‘spiegelvijver’ die paardenvijver werd. Het oude

landhuis werd hotel, er kwam een renstal met een jockeyverblijf,

een tribune met café, een eigen stationshalte en zgn. totalisators

om de inzetten op de verschillende paarden bij te houden. Maar de

renbaan gaat al spoedig aan zijn succes ten onder. Er wordt zoveel

vergokt en verloren dat de gemeente Bloemendaal tenslotte

ingrijpt en het gokken op zondag verbiedt. In 1909 moet de ren-

baan sluiten. Veel is verdwenen, enkele restanten zijn nog zicht-

baar.

Nieuw Woestduin
Ahistorisch die voorvoegsels: want Nieuw Woestduin is

eigenlijk Oud Woestduin. Hier stond namelijk het oude herenhuis

waar o.a. Jacob van Lennep (1802-1868) geresideerd heeft. De

toen beroemde schrijver, redenaar, dichter, rijksadvocaat en project-

ontwikkelaar, die hier andere beroemdheden ontving – zoals de

schrijvende dominee Nicolaas ‘Camera Obscura’ Beets en de bril-

jante dichter Gerrit van de Linde, bijgenaamd ‘De Schoolmeester’.

Zijn zuster Anna Louisa woonde op Leyduin (zie punt 2) en zijn

vader David op het Huis te Manpad (zie punt 11) aan de overkant

van spoor en trekvaart. Het huidige

Nieuw Woestduin is niet toe-
gankelijk: het 18e-eeuwse

hek en koetshuis zijn

rijksmonumenten. �

3

RONDJE HARTEKAMP & DE OVERPLAATS

De Capel aan de Manpadslaan
‘De Capel’ staat er op het huisje uit ± 1700: een schuil-

kerkje voor katholieken na de reformatie? Nee, volgens kenners

gaat het hier om een “hoerhuijs” annex illegale kroeg. Op deze

plek?! Minder werkwaardig als je bedenkt dat hier een brug lag

over de in 1657 gegraven trekvaart tussen Leiden en Haarlem. En

dat er sinds 1884 een stopplaats op de spoorlijn tussen Haarlem en

Leiden lag aan de overkant van de trekvaart: Halte Mannepad. 

De Naald aan het Mannepad
Een stenen gedenknaald in 1817 opgericht door David

van Lennep. Ter herinnering aan twee gebeurtenissen, waarvan er

een nooit heeft plaatsgevonden: de zgn. ‘Slag bij het Mannepad’ in

1304. Toen de Haarlemmers onder aanvoering van Witte van

Haemstede, bastaardzoon van Floris V, de opdringerige Vlamingen

(‘vreemde mannen’) alhier verdreven zouden hebben – vandaar de

naam Mannepad. Een fabeltje. De tweede gebeurtenis betreft de

bloedig mislukte poging in 1573 van ongeregelde Hollandse troe-

pen om de belegering van Haarlem door de Spanjaarden te breken.

Het Huis te Manpad
Hartje Van Lennepland. De familie woonde er van 1767

tot 1954. Er is hier door o.a. Cornelis, David en Jacob van Lennep

heel wat afgezwijmeld en gerijmeld over Arcadische Lusthoven en

het Nobele Vaderland, geheel passend in een groeiend nationalis-

me in de kersverse natiestaat van Willem I. De kleine, goed gecon-

serveerde buitenplaats, van oorsprong 16-eeuws, behoort tot de

mooiste historische parken in deze streek door de geslaagde mix

van 17e-eeuwse barokstijl en 19e-eeuwse landschapsstijl. Stichting

Huis te Manpad is vanaf 2006 bezig met herstel of vervanging van

waterlopen, boomgaard, padenstructuur, pinetum en de linden op

het voorplein. Het landhuis zelf (particulier bezit, niet toegankelijk)
dateert van 1723 maar is meermalen verbouwd. Het inrijhek met

de vazen en de twee flankerende, in spiegelbeeld op getrokken

koetshuizen op het voorplein ademen Franse barok uit.

6 km

Koetshuis 
Huize Leyduin

Landhuis De Hartekamp

Vleugelnootboom op Leyduin
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RONDJE GROENENDAAL

Wandelbos Groenendaal
Dit gemeentelijke wandelbos is evenals het aangrenzende

Bosbeek (20) een samenvoeging van verschillende buitens en hof-

stedes. Met fraaie namen als Meervliet (het Haarlemmermeer lag

om de hoek), Overthoorn, Het Lam, De Drie Corenaren, De Drie -

sprong, Meerenberg (ook wel Meer en Burg geheten, nu Mariën -

heuvel (21), Leeuwenberch en Pauwenbosch. In 1913 is het land-

goed gered van afzanding en door Heemstede aangekocht als

openbaar toegankelijk wandelbos, op initiatief van vooral burge-

meester Jhr. D.E. van Lennep. Bosbeek (nu een verpleeghuis) werd

toen afgekoppeld, maar in 1948 kon een deel van Meer en Berg

aangekocht worden. Via kinderboerderij ’t Molentje komt u bij het

windmolentje van Groenendaal (22). Dat moest water vanuit de

vaart opvoeren om de vijvers, sloten en fonteinen van het park van

voldoende water te voorzien. Sinds 1781 bijgestaan door een

stoom molen: een nouveauté in die tijd - helaas in 1842 afgebroken. 

Duinwaterleiding: pompstation Leiduin
Het water van de Leybeek stroomde vanaf de Oranjekom

in de duinen via het landgoed Leyduin (zie punt 4) naar het stoom-

pompstation aan de Leidsevaart. Tussen 1852 en 1853 liet de

Duinwater Maatschappij vanaf hier 8850 gietijzeren buizen ingraven

richting Amsterdam. Onder hoge druk werd het duinwater door de

23 km lange pijplijn gepompt zodat op 12 december 1853 de fon-

tein bij de Amsterdamse Willemspoort kon gaan spuiten en de

Amsterdammers daar zuiver water voor ‘een cent per emmer’ kon-

den kopen. Primeur: als eerste stad in ons land kreeg Amsterdam zo

zijn waterleiding. Mede dankzij Jacob van Lennep: als directeur van

de Duinwater Maatschappij wist hij familieleden zover te krijgen dat

zij hun medewerking verleenden en grote stukken land voor dit pro-

ject verkochten – voor een goede prijs overigens. Duurzaam geble-

ken Van Lennepbusiness in Van Lennepland! �

6 km

19

23

De Hartekamp
Van de in Franse stijl aangelegde tuinen en de erfenis van

de Zweedse florakenner Linnaeus - hier werkzaam in de jaren 1730

- is weinig meer over. Tussen 1803 en 1832 is alles op de schop

gegaan en verlandschappelijkt, op z’n Engels. Veel gebouwen staan

er overigens nog: zoals de oranjerie, en de pergola daarnaast (13).
En het indrukwekkende landhuis met zijn zijvleugels (14).

De Overplaats van De Hartekamp
U loopt hier via de noordrand van de Linnaeushof (res-

tant van de floriade van 1954) de weelderig begroeide strandwal

op. Na het klaphek betreedt u het hondenvrije deel van De

Overplaats van De Hartekamp, sinds 2006 in eigendom van

Landschap Noord-Holland. Boven op de eerste heuvel ziet u het

fundament van het theehuis en de recentelijk weer opengemaakte

zichtas richting De Hartekamp. De eenheid van De Overplaats is

hersteld door de delen Eikenrode (noordwestkant), Hagenduin

(oostkant) en Linnaeushof (zuidkant) te helen èn te onthekken. En

tevens het dichtgegroeide padennet op te schonen. In 2010 is bij

de zuidoostelijke ingang het romantische miniravijn met Zwitsers
bruggetje en watervalletje hersteld (16). Het Hertenduin is particu-
lier bezit. De naam verwijst naar de herten (‘harten’) die hier vroe-

ger liepen en ‘kamp’ naar de Amster damse koopman Hendrik

Zeegerszn. van de Camp, die het buiten Thorenvliet in 1662 kocht

en omdoopte in De Hartencamp. 

Prinsenlaan en Kadijk bij De Glip
Na een slalom om een vijver daalt u af naar de

Prinsenlaan: vroeger Glipperlaan geheten. De strandwal is hier in

1658 afgezand. Dat zand werd voor staduitbreidingen gebruikt,

het afgevlakte terrein voor de aanleg van bleekvelden. Met elzen-

of wilgenhagen omheinde grasvelden, doorsneden met hoossloten

om het linnen en garen – na het logen, inzepen en ontlogen - met

water te begieten en in de zon te bleken. Een sterk vervuilende

spin-off van de Haarlemse textielnijverheid, achteraf bekeken. Om

de hoek op de Kadijk (gelegen langs de Glipper Zandvaart) ziet u

de opvolgers: bollenvelden compleet met bollenschuur (18). En
daarvoor zag u nog een opvolger: een woonwijk… �

Bosmuisje

Vm. belvédère op 
Groenendaal

De Overplaats
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De routes
• Ommetje Groot-Leyduin, 4 km

• Rondje Hartekamp & De Overplaats, 6 km

• Rondje Groenendaal, 6 km

De rondjes zijn te koppelen tot een rondwandeling van 14 km

Startpunt: alle drie rondwandelingen in deze brochure starten in

het natuur informatiepunt De Kakelye aan de Manpadslaan 1, op de

gemeentegrens van Bloemendaal en Heemstede, aan de westkant

van spoorlijn en Leidsevaart.

Parkeermogelijkheid: voor auto’s en fietsen bij De Kakelye. 
Openbaar vervoer: goed aan te lopen vanaf bushaltes op de
Vogelenzangseweg en de Herenweg. Station Heemstede-Aerden -

hout ligt 3 km noordwaarts aan de vaart. Zie www.9292ov.nl.

Markering
De drie ommetjes zijn gemarkeerd met ronde stickers. 

Honden
Toegestaan mits aangelijnd. De Overplaats: alleen in Linnaeushof -

bos. Groenendaal: niet in zuidelijk deel; overige deel los.

Landschap Noord-Holland
Landschap Noord-Holland is een onafhankelijke stichting. Het

Landschap behoudt en ontwikkelt natuur, landschap en cultuur -

historie in Noord-Holland. Dat doen wij in ca. 85 eigen gebieden,

4.300 ha groot. Wij geven advies en doen onderzoek op het gebied

van ecologie, landschap en natuur. Ons werk doen we met ruim

4.400 vrijwilligers en wordt gesteund door 41.000 Beschermers.

Structurele financiële steun ontvangen wij o.a. van de provincie

Noord-Holland, het min. van EL&I en de Nationale Postcode Loterij.

Meer informatie:
T 088 - 0064455

E info@landschapnoordholland.nl

I www.landschapnoordholland.nl

Uitgave: Landschap Noord-Holland, 2011

Routes: Vladimir Mars (Lopende Zaken)
Tekst: Vladimir Mars 
Foto’s:   Henry Buter, Arie Hogendoorn (tekening), Katinka Krijgsman, Frank
van der Most, Arthur Schaafsma, Onno Steendam, Noord-Hollands Archief
Ontwerp & vormgeving: Marcia van Bijnen (Uitgeverij Open Kaart)
Cartografie: Uitgeverij Open Kaart, Den Haag ©
Met dank aan: Nationale Postcode Loterij, ANWB Fonds en Meerlanden Fonds

De LANDSCHAPSGESCHIEDENIS in een notendop

Op de kaart die Floris Balthasar van Berckenrode rond 1610 maakte
voor het Hoogheemraadschap Rijnland is in één oogopslag te zien
wat Zuid-Kennemerland zo aantrekkelijk maakte èn nog steeds
maakt: de landschappelijke variatie. Een bonte aaneenschakeling
van lange venige strandvlaktes en zandige, golvende strandwallen
tussen de duinen en het Haarlemmermeer. De strandvlaktes waren
toen drassig en deels begroeid met moerasbos – de strandwallen
waren daarentegen veel opener dan men zou verwachten. Veel hout
was tijdens de middeleeuwen en het langdurige Beleg van Haarlem
(1573) gekapt en vee zorgde er voor dat het bos weinig kans
kreeg. Het gebied was al goed toegankelijk door noord-zuid lopen-
de vaarten en wegen, met hier een daar een dwarsvaart en dwars-
weg. Rond 1600 vielen er nog maar weinig ‘versterckte huysen’ en
buitenplaatsen te bespeuren. En als ze er al waren (Vogelesang,
Berckeroo, Heemstee) dan lagen ze in de strandvlaktes of aan de
rand daarvan – evenals de boerderijen. De tussenliggende duinstro-
ken – de zgn. Grafelijkheidsduinen - werden bij voorkeur gemeden:
goed voor de jacht, beweiding en konijnenteelt, meer niet.
‘Wildernisse’ werden ze in grafelijke rekeningen wel genoemd. 

Dat zou in de eeuwen daarna wel veranderen: Op de Kaart van de
Omstreeken der stad Haarlem van G. Van der Paauw uit 1805 stikt
het van de buitens, op en om de strandwallen. De meeste waren in
de 17e- en 18e-eeuw aangelegd door vermogende stadsregenten,
kooplieden en bankiers uit Amsterdam en Haarlem – ze plachten er
vanaf de vroege zomer tot de herfst te wonen. Vaak oude boerderij-
en of blekerijen verbouwd tot ‘notabele hofsteden’ met alles d’r op
en d’r an: sier- en moestuinen, theekoepels, orangerieën, stallen,
koetshuizen, ijskelders. De aanleg van de tuinen en parken was
strak en ‘formeel’, in de klassieke Franse barokstijl: op kaarten uit
die tijd zie je vierkante of ronde perken en vijvers, lange rechte
lanen en zichtassen, symmetrische sterrebossen. 

Van BAROK naar ROMANTIEK

Rond 1800 sloeg de Romantiek toe en werden veel tuinen en par-
ken geheel of gedeeltelijk omgespit en ‘verlandschappelijkt’ naar de
nieuwe Engelse mode: met slingerende paden en opritten, natuur-
lijk ogende bosschages, boomgroepen en vijvers, miniravijnen en
uitzichtkoepels, zwitserse bruggetjes en kluizenaarshutjes. Bedoeld
om de suggestie te wekken dat de wandelaar zich in een nog puur
en onbedorven, ‘arcadisch’ landschap bevindt. En in toenemende
mate afgerasterd of omhekt uit angst voor ‘de baldadigheid van het
gemene, zo dichtbij gelegen volk’ zoals Brouerius van Nidek dat in
Het Zegepralent Kennemerlant (1728) uitdrukt – dit ten koste van
veel gemopper van dorpelingen die voordien vrij in de
Grafelijkheidsduinen konden rondlopen. De landschapsromantiek
heeft veel ruimte nodig. Van oorspong kleine, compacte buiten-
plaatsen groeien in de 19e eeuw zo uit tot uitgestrekte landgoede-
ren. Gefinancierd, bewoond en onderhouden door een coterie van
machtige en onderling door huwelijken en religie verbonden fami-
lies van notabelen – afkomstig uit oude en nieuwe adel, stadspatri-
ciaat en haute bourgeoisie. Vaak doopsgezinde families die de
touwtjes in deze streek en ver daarbuiten in handen houden. In de
jaren 1880 en ’90 begint hun macht te tanen en na 1900 worden
veel landgoederen verkaveld door projectontwikkelaars, opgedeeld
in villa’s of woonblokken, of hergebruikt als klooster, zorginstel-
ling, natuurterrein of wandelpark. Tijden komen, tijden gaan.

9 10

Kaart van G. Van der Paauw uit 1805
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Adelaarsvaren

Buitenplaatsenpad
Zuid-Kennemerland

Ommetje Groot-Leyduin  4 km

Rondje Groenendaal  6 km

Rondje Hartekamp & De Overplaats  6 km

Wandel het

www.landschapnoordholland.nl Natuur dichtbij!

Landschap Noord-Holland wenst u veel wandelplezier!
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