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Binnenduinbos (Overveen) 
De mooiste boswandelingen van Nederland 
Auteur: Jan Ensing 
 
 
De wandeling 
Een wandeling door de binnenduinrandbossen van de landgoederen van Kennemerland. De 
wandeling gaat van Overveen langs de beste plek om wisenten te spotten naar de 
landgoederen in de binnenduinrand. In Koningshof loop je door een duinlandschap met 
doornstruweel en dennenbos. Elswout kent een prachtige parkaanleg met oranjerie, 
waterpartijen, theekoepels en bruggetjes. Onder de abelen-iepenbossen staat in het voorjaar 
een zee van bloemen. Het is een populair wandelgebied; aan horeca is geen gebrek. 
 

 
 
Binnenduinrandbos 
In de binnenduinrand is de invloed van de zee bijna niet meer merkbaar en is de bodem door 
de lange ontwikkeling rijk aan humus. Hier groeien abelen-iepenbossen. In april is de bodem 
van deze bossen gevuld met een rijkdom aan bloemen, zoals bosanemoon, 
voorjaarshelmbloem en daslook. De bloei moet plaatsvinden voordat de bomen vol in blad 
zijn en er geen zon meer tot de bosbodem doordringt. Voorjaarsbloeiers zijn echte 
specialisten die in het voorjaar heel snel uitlopen en reservestoffen opslaan in knollen of 
bollen onder de grond, zodat ze volgend jaar weer een snelle start kunnen maken.  
 
Jac P Thijsse 
De natuur van de binnenduinrand heeft altijd tot de verbeelding gesproken. In de 19e eeuw 
zijn er veel landgoederen aangelegd waarbij de duinen dienden als décor voor een 
paradijselijke tuinaanleg. Landgoed Elswout is hier een goed voorbeeld van. Het gebied was 
ook in trek bij de eerste natuurbeschermers van Nederland eind 19e eeuw. Thijsse, Van 
Eeden en Craansdijk struinden door het gebied en schreven hierover. Vooral Thijsse wist 
met zijn Verkade-albums een groot publiek te bereiken. Je kunt je voorstellen hoe hij in dit 
gebied werd gegrepen door de rijkdom van de natuur. 
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Boom in beeld: Esdoorn 
De Gewone Esdoorn is te herkennen aan de grote handvormige bladeren met een rode 
steel. Gewone Esdoorns groeien op voedselrijke, niet te natte grond. Van nature komt hij 
vooral voor in Limburg, maar ook in de binnenduinrandbossen staan veel Gewone Esdoorns. 
Ze worden soms aangeplant en komen vaak spontaan op in de ondergroei van andere 
bomen. 
 
Route 
 

 
 
1) Vanaf station Overveen naar de weg toe en LA de weg die parallel en boven het spoor 
loopt volgen, Tetterodeweg. Na 400 m LA, Spoorlaan (bebouwde kom verlaten). Grote weg 
RD oversteken, Tetterodeweg. Op Y-splitsing LA fietspad parallel aan spoor nemen. Bij bord 
“Middenduin” LA, dalend zandpad. Op kruising RD over brug en graspad volgen. Na 500 m 
bij bankjes RD, pad naar rechts negeren. Aan het eind op T-splitsing in bos LA (rode en 
blauwe markering). 
 
2) Direct na tunneltje onder het spoor door LA pad volgen. Op een driesprong bij een bankje 
rechts aanhouden (rode markering). Smal zijpad naar rechts negeren. Op Y-splitsing LA 
(rode markering verlaten). Zijpad naar links negeren. Bij houten hek LA, rode en blauwe 
markering, dalend pad. Bij bord ‘Duinlust’ LA, langs ijskelder en op splitsing naast een 
bruggetje RD richting Uitgang Duinlustweg. Hier RA, fietspad langs verharde weg. Na 500 m 
passeert u Kraantje Lek. Hier even RA het duin, kijken naar de bronzen iep en mogelijkheid 
horeca. Daarna terug en fietspad langs verharde weg vervolgen.  
 
3) Na 800 m RA, Koningshof. Weg volgen tot voorbij parkeerterrein en bij informatiebord RA 
en voor huis LA (groene route). Door Koningshof volgen we de groene route, hierna ook 
beschreven. Op kruising na klaphek eerste weg LA. Na 300 m op kruising LA en na 150 m 
op kruising weer LA, pad langs huis, maakt bocht naar rechts. Pad 1 km volgen langs 
speelweide en uitzichtpunt en vlak daarna links aanhouden. Na 250 m einde pad RA (grijs 
gravel). Na 800 m op kruising RA. Na 400 m aan het eind RA en direct op driesprong weer 
LA. Op kruising LA en volgende kruising RA en via klaphek terug naar parkeerplaats en 
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uitgang. Op verharde weg RA en aan het eind bij trafohuisje LA, fietspad langs weg (Zijweg). 
Aan het eind LA, Elswoutslaan en na 200 m LA door poortgebouw Elswout.  
 
4) Na poortgebouw eerste pad RA en na 150 m na passeren bruggetje LA, lindenlaan voor 
Oranjerie langs. Einde laan RA en meteen LA , pad over bruggetje. Na 50 m LA, bosrand 
volgen en na 100 m LA langs koepeltje, waterrand blijven volgen. Na 300 m einde pad RA en 
meteen LA, naar huisje en bruggetje. Onder bruggetje door en met boog 2 keer LA over 
bruggetje heen en weer LA met boog onder bruggetje door en water volgen. Na 200 m RA 
over bruggetje en dan steeds RD pad volgen. Na einde bos RD over bruggetje en dan 
steeds RD en einde pad LA door poortgebouw. Dan RD weg oversteken, RA en na 20 m LA. 
Na 80 m voor poort LA, Koepad. Na 500 m langs horeca (Wapen van Kennemerland) en 
kerkje, RD blijven gaan en na weer 500 m einde weg RA, Korte Zijlweg. Langs de kerk en op 
kruising RD, Bloemendaalseweg. Na 250 m na spoorwegovergang LA naar station 
Overveen. 
 
 
Kijkpunten 
(1) Wisenten: Hier heb je kans op een ontmoeting met een Wisent, het grootste wilde 

bosdier van Europa.  
(2) Zeedennen. 
(3) Kraantje Lek: Bij deze uitspanning staat op de parkeerplaats het restant van een 

eeuwenoude iep die door de bliksem is getroffen. Het is een bronzen afgietsel van deze 
beroemde boom die kenmerkend is voor de binnenduinrand. 

(4) Abelen-iepenbos: Het bos wordt landinwaarts steeds voedselrijker. De duinen zijn hier al 
oud en onder aan de hellingen is veel humus terecht gekomen. Hier groeit abelen-
iepenbos met in het voorjaar bijzondere planten als aronskelk en voorjaarshelmbloem. 

(5) Doornstruweel: Het pad loopt hier door een soortenrijk struweel met veel zangvogels.  
(6) Elswout: Dit landgoed zit vol met verrassende doorkijkjes. De voorjaarsflora is uitbundig. 

Je vindt hier zo’n beetje alle soorten die Nederland rijk is, waaronder kievitsbloemen, 
zomerklokjes en voorjaarszonnebloemen. 

 
Praktische informatie 
 
Start- en eindpunt 
Station NS Overveen (lijn Haarlem – Zandvoort aan Zee) 
 
Parkeren 
Parkeren bij het station 
 
Openbaar vervoer 
Station NS Overveen, (Haarlem – Zandvoort aan Zee), halfuurdienst 
 
Lengte van de wandeling 
15 km 
 
Horeca onderweg 
1. Kraantje Lek (niet op wo) T 023 524 1266 
2. Orangerie Elswout  T 023 524 2639 
3. Wapen van Kennemerland T 023 524 0532 
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Deze wandeling wordt –gebundeld met 13 andere wandelingen– 
uitgegeven in de mooie gids ‘De mooiste boswandelingen van Nederland’ 
door Jan Ensing. Deze gids is vanaf december 2013 verkrijgbaar op de 
website van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig 
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl). 

 
 
Wij zijn benieuwd naar uw reactie op deze wandeling; opmerkingen en aanvullingen kunt u 
plaatsen op Wandelzoekpagina. 
 


