De Landgoederen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland
In de 17e en 18e eeuw hebben heel wat rijke kooplieden een buitenhuis laten bouwen in de binnenduinen
van Zuid- Kennemerland. Het woeste landschap, met zijn goede jachtmogelijkheden, bossen en de oase aan
rust, maakten dat zij hier hun eigen stukje paradijs wilden creëren. Zo ontstond een lint aan landgoederen in
de luwte achter het duin. Veel van deze buitenplaatsen zijn nog steeds in volle glorie te bewonderen,
anderen zijn zelfs nog bewoond.
Elswout
Het landgoed Elswout bij Overveen is één van de best bewaarde buitenplaatsen van ons land en volgens
Staatsbosbeheer “bijna een sprookje”. Je kunt er geweldig wandelen in het enorme park van 85 hectare,
met zijn waterpartijen en romantische bruggetjes. Behalve het huis zelf, dat eruitziet als een Romeinse villa,
staan er op het landgoed allerlei monumentale gebouwtjes, zoals een modelboerderij, dienstwoningen,
een ijskelder en de grootste Oranjerie van ons land, die nog volop in gebruik is als trouwlocatie.
Nieuwsgierig geworden? In dit Duin- artikel nemen we je mee naar het park en de geschiedenis van deze
buitenplaats.
Huis te Manpad
Het Huis te Manpad in Heemstede is één van de landgoederen dat nog wel bewoond is. Je kunt het
landhuis dan ook niet in, wel zijn er elke week excursies door het park. Het landgoed is gebouwd op een
oude strandwal en in het park groeien inheemse en aangeplante soorten naast elkaar. Speciaal is de
slangenmuur die door de tuin kronkelt en waartegen superstrak gesnoeide lei-fruitbomen groeien. Met 209
meter is dit de langste slangenmuur van West-Europa en ook de bomen zelf zijn bijzonder, met hun
inmiddels oude fruitrassen. De beelden die je onderweg tegenkomt geven het park net wat meer allure dan
de tuin van de buren…en dat was nou precies de bedoeling.
Landgoed Duin& Kruidberg
In Santpoort Noord ligt Landgoed Duin & Kruidberg, nu een vijfsterrenhotel, met een restaurant en
brasserie. Het landgoed heeft heel wat eigenaren gehad en is zelfs een tijdje van Willem III geweest, die
het in de 17e eeuw voor HFL 30.000 kocht. Het landgoed was een kleine versie van zijn paleis Het Loo.
Tijdens de oorlogsjaren heeft Duin en Kruidberg heel wat verschillende functies gehad, het deed het dienst
als kerk, als huisvesting voor Duitse officieren, als opleidingscentrum voor verpleegsters van het Rode Kruis
en als opvangcentrum voor repatrianten uit Nederlands-Indië. Na de oorlog werd het Landgoed Duin &
Kruidberg een hotel.
Rond het landgoed gaat de natuur zijn gang, je loopt zo van de imposante lanen het duinbos in en de
vroegere ijskelder overwinteren nu vleermuizen. Vanaf het landgoed is ook een route te volgen die je tot
aan het strand brengt. Check zeker de agenda van Duin & Kruidberg, want in samenwerking met
Natuurmonumenten organiseren ze vaak evenementen. Meestal wandelingen of fietstochten gevolgd door
een lunch of high tea.
Landgoed Caprera
Het landgoed Caprera ligt op de helling van het de hoogste duintop van Zuid-Kennemerland, het Kopje van
Bloemendaal. Bekender dan het landgoed zelf is het Caprera openluchttheater, waar in de zomer
concerten, cabaret- en dansvoorstellingen op het programma staan. Het wandelpark is afwisselend, met
zijn verschillende soorten bos, grasvelden en een meertje met moerasachtige oevers en duinrel.

Vleermuizen vinden het hier fantastisch, in het bos rondom het meertje leven zeker vijf beschermde
soorten.
Landgoed Duinlust
Dit landhuis in neorenaissance- stijl was vroeger in het bezit van de steenrijke bankiersfamilie Borski, net als
het aanliggende landgoed Elswout. Tot voor kort stond dit pareltje te koop voor niet minder dan €8,75
miljoen. De villa is gebouwd aan het einde van de 19e eeuw. Natuurlijk werd het landhuis van alle
gemakken voorzien, maar dat er zelfs een lift in kwam, was erg bijzonder voor die tijd. Het hydraulische
systeem dat het lifthokje in beweging zette is nog te bewonderen achter het landhuis. Je kunt een kleine
wandeling maken op het terrein om Duinlust heen, kijk voor meer informatie op deze pagina van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Meer landgoederen bezoeken
Voor wie de smaak te pakken heeft: er liggen nog meer landgoederen in het Nationaal Park ZuidKennemerland. Een aantal is in het beheer van Natuurmonumenten, anderen vallen onder Staatsbosbeheer
en er zijn ook heel wat landgoederen in privé bezit.
Kijk voor een compleet overzicht (ook van landgoederen die niet in het park liggen) op de website van
Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Alle landgoederen zijn voorzien van een
beschrijving, er staat aangegeven of ze wel of niet te bezoeken zijn en wat er te doen valt.

