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Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is het regime voor bescherming en waar mogelijk versterking en ontwikkeling van gebieden 
in Noord-Holland die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn. Het BPL is be-schreven in  
kernkwaliteiten per deelgebied. De voormalige beschermingsregimes Bufferzones, Aardkundig Monument en Weidevogelleefgebied zijn  
geborgd in de kernkwaliteiten. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, gericht op de wezenlijke kenmerken en waarden van natuur en landschap) 
en Provinciale Monumenten hebben een eigen regime en vallen daarom buiten het BPL-regime.  

In het BPL zijn ruimtelijke ontwikkelingen, met uitzondering van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, toegestaan wanneer de beschreven kernkwa-
liteiten niet worden aangetast. Per locatie kan aan de hand van de kernkwaliteiten een zorgvuldige afweging wor-den gemaakt welke ruimtelijke 
ontwikkelingen mogelijk en welke niet wenselijk zijn. Hierdoor is er ruimte voor maatwerk en gebiedsgerichte differentiatie. In de ruimtelijke  
onderbouwing van een bestemmingsplan dat een ontwikkeling in het BPL mogelijk maakt, moet worden gemotiveerd dat de ter plaatse gelden-
de kernkwaliteiten niet worden aangetast.

In lijn met de provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie zijn de kernkwaliteiten beschreven aan de hand van drie provinciale  
kernwaarden: 
1. Landschappelijke karakteristiek: de landschapstypen en de belangrijkste kenmerken van deze landschappen. 
2. Openheid en ruimtebeleving: de beleving van de ruimte, de horizon en de oriëntatiepunten. 
3. Ruimtelijke dragers: de driedimensionale structuren en lijnen die in het (vlakke) landschap het beeld bepalen en begrenzen.
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Het BPL Zuid-Kennemerland bestaat uit restanten van het strandwallen- en strandvlaktenlandschap tussen de duinen en de bebouwde  
gebieden van Santpoort, Haarlem en Heemstede. Het bestaat uit een reeks van noord-zuid georiënteerde versnipperde open gebieden, voornamelijk  
bestaande uit graslanden en bollenvelden. Ten zuiden van Heemstede liggen op de strandwal enkele landgoederen.
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Het BPL Zuid-Kennemerland ligt globaal tussen de duinen in het westen, het Noordzeekanaal in het noorden, het bebouwd gebied van Haarlem 
en Heemstede in het oosten en de provinciegrens met Zuid-Holland in het zuiden. Het BPL Zuid-Kennemerland beslaat delen van de binnen-
duinrand en maakt deel uit van een brede zone van strandwallen en strandvlakten. Het BPL sluit qua landschappelijke opbouw aan op het BPL 
Noord-Kennemerland. Soms zijn sportvelden of andere recreatieve voorzieningen in het BPL opge-nomen. Let op: Het BPL Zuid-Kennemerland 
komt niet overeen met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in de Kennemerduinen. De duinen zijn aangewezen als Natura2000 en zijn opge-
nomen in het NNN. Ook delen van de binnenduinrand, de strandvlakten en strandwallen maken deel uit van NNN en/of N2000. Door en langs de 
deelgebieden van dit BPL lopen provinciale wegen en spoorlijnen, zowel in noord-zuidrichting als in oost-westrichting. 

(Het BPL Zuid-Kennemerland maakt deel uit van het ensemble Zuid-Kennemerland in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.)
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Onder invloed van de zee en kustvormende processen ontstonden vanaf ca. 5000 v. Chr. zandige strandwallen parallel aan de kust. Al vanaf de 
steentijd vond bewoning op de hoogste delen van deze strandwallen plaats. Op de meest oostelijke en oudste strandwal ontstond Spaarnwou-
de, op de middelste Haarlem en Heemstede en op de westelijke Santpoort, Bloemendaal en Overveen. De langgerekte strandwallen werden  
gebruikt als akkerland en vaak liep er een doorgaande weg overheen. Tussen de strandwallen lagen de open, natte en langgerekte strandvlakten. 
Deze venige gronden waren van oudsher in gebruik als weiland en hooiland. Het (grond)water stroomde via kleine beken (duinrellen) uit de dui-
nen naar de strandvlakten. Het water werd onder meer gebruikt voor de garen- en linnenproductie in Haarlem. Het bleken van de stoffen gebeur-
de op buiten de stad gelegen bleekvelden. De duinrellen zijn veelal verdwenen of alleen nog als rechte vaart terug te vinden. Door de verbetering 
van de afwatering van de strandvlakten konden gronden gebruikt worden voor tuinbouw, bijvoorbeeld de strandvlakte van het Westelijke Tuin-
bouwgebied. Daarnaast zijn delen van de strandwallen en -vlakten afgegraven en geëgaliseerd om de gronden geschikt te maken voor de teelt 
van bloembollen (geestgronden). Lokaal ontstonden steilranden. Het zand werd afgevoerd per bootvia zanderijvaarten zoals de Jan Gijssenkade. 

In de 13e  eeuw werd het kasteel van Brederode gebouwd op een uitloper van de westelijke strandwal. Dit was destijds een strategische locatie 
op de overgang naar de lagere strandvlakte. De naam Santpoort verwijst naar de toegang tot de hogere strandwal. Van het kasteel rest nog een 
ruïne. In 1631 werd tussen de steden Amsterdam en Haarlem een trekvaart aangelegd. In 1657 volgde een trekvaart naar Leiden. Met de introduc-
tie van de trekschuit werd het gebied beter bereikbaar en werden in de 17e eeuw veel buitenplaatsen  gesticht op de strandwallen in de duinzoom 
en langs het Wijkermeer. Ook werd er met de trekschuit zand uit het duingebied naar de grote steden vervoerd. Veel van de buitenplaatsen, zoals 
Leyduin, Elswout en Beeckestijn bepalen nog steeds het landschapsbeeld. Andere buitenplaatsen werden later verkaveld tot villawijken of het 
hoofdhuis werd getransformeerd tot zorginstelling. Tussen 1839-1842 werd het spoor de belangrijkste verbinding tussen Haarlem, Amsterdam en 
Leiden. Aan het eind van de 19e eeuw werd het forensen steeds meer gemeengoed. In de duinzoom van Aerdenhout en Bentveld werden vanaf 
de jaren ’30 van de vorige eeuw groot opgezette villawijken ontwikkeld. In de jaren ’60 zijn de strandvlakten ook benut voor woonwijken van 
met name Haarlem. Daar werden ‘stadsrandfuncties’ als sportvelden, maneges en volkstuinen aan toegevoegd. In de jaren ‘70 volgden grote  
uitbreidingen aan de oostzijde van Haarlem.
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Het landschap van het BPL Zuid-Kennemerland heeft een noord-zuidgerichte opbouw evenwijdig aan de kust en kent in oost-westrichting een grote diversiteit. Achter de brede  

duinzone van het jonge duinlandschap bevindt zich het strandwallen en -vlaktenlandschap. Strandwallen zijn oude duinenrijen, strandvlakten zijn de van oorsprong vochtige laagten 

tussen de strandwallen. Aan de voet van het duinlandschap ligt een overgangszone op de westelijke strandwal , de ‘duinzoom’ met bossen, buitenplaatsen en villawijken. In de duinzoom 

zijn landschap en bebouwing sterk met elkaar verweven (het ‘landschappelijk kantwerk’). Op de westelijke strandwal liggen de kernen los van elkaar, met een afwisseling van bebouwde 

en onbebouwde gebieden. Door de jaren heen zijn de kernen op de middelste strandwal (Heemstede, Haarlem) naar elkaar toe gegroeid, waardoor een aaneengesloten bebouwd gebied is 

ontstaan.

Beschrijving
Delen van duinzoom zijn waardevol vanwege hun relatie met het aardkundig 

waardevolle jonge duingebied. Veel delen van de duinzoom zijn echter ver-

graven voor zandwinning (Els-wout), waterwinning, bollenteelt (geestgron-

den), verdedigingswerken tijdens WOII (tank-gracht) en villaparken (Bloe-

mendaal) of kelders onder villa’s. 

In de open gebieden zijn op de onbebouwde percelen met landbouwkundig 

gebruik de aard-kundige waarden nog aanwezig. In de beboste gebieden zijn 

de aardkundige waarden aan-wezig behalve onder bebouwing. In het zuiden 

liggen aardkundige kwaliteiten bij het Huis te Vogelenzang, direct ten noor-

den ervan (duinbeek) en op de geestgronden ten zuiden van de camping. 

Interpretatie en toetsing
De (jonge) duinen zijn aardkundig van internationaal belang. Ondanks ver-

gravingen is de aardkundige kernkwaliteit in de binnenduinzoom aan de 

duinzijde van zeer hoge waarde en onvervangbaar. 

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk indien de leesbaarheid van de aard-

kundige kernkwaliteit in stand blijft. Dit betekent dat het bodemprofiel en 

reliëf (bijv. door activiteiten als heien, graven en egaliseren) niet significant 

mogen worden aangetast. Bij ontwikkelingen die beroering tot een diepte 

van 1 m onder maaiveld vergen is in beginsel geen sprake van aantasting van 

de aardkundige kernkwaliteit. 



©Theo Baart

Het landschap van het BPL Zuid-Kennemerland heeft een noord-zuidgerichte opbouw evenwijdig aan de kust en kent in oost-westrichting een grote diversiteit. Achter de brede  

duinzone van het jonge duinlandschap bevindt zich het strandwallen en -vlaktenlandschap. Strandwallen zijn oude duinenrijen, strandvlakten zijn de van oorsprong vochtige laagten 

tussen de strandwallen. Aan de voet van het duinlandschap ligt een overgangszone op de westelijke strandwal , de ‘duinzoom’ met bossen, buitenplaatsen en villawijken. In de duinzoom 

zijn landschap en bebouwing sterk met elkaar verweven (het ‘landschappelijk kantwerk’). Op de westelijke strandwal liggen de kernen los van elkaar, met een afwisseling van bebouwde 
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Beschrijving
Het gebied tussen Beverwijk en Santpoort heeft een andere opbouw dan het 

lineaire strand-wallen- en vlaktenlandschap van Kennemerland omdat hier 

jonge duinen direct via duinbe-ken afwaterden op het Wijkermeer (waaron-

der Beeckesteijn). De blokvormige verkaveling in dit gebied staat haaks op de 

beken. Tussen Santpoort-Noord en Driehuis is in de verkave-ling de richting 

van de uitlopers van de jonge duinen en tussenliggende laagten terug te zien. 

Ten oosten van de Hagelingsweg heeft het gebied een opzet van vierkante ka-

mers. Ten westen van deze weg is het gebied opener. De gebiedjes ten westen 

van de spoorlijn zijn grillig gevormde open laagtes in de omringende beboste 

duinen. Bospartijen delen de ruim-ten. Het Burgemeester Rijkerspark (bos-

gebied ligt op een strandwal en heeft een fijnmazige wandelpadenstructuur.

Een aantal waterlopen en groenstructuren in de omgeving van Santpoort 

maakt deel uit van een NNN-natuurverbinding. De natuurverbinding is de 

ecologische verbinding tussen Zuid-Kennemerland, de landgoederen bij Drie-

huis en Santpoort en de natuurgebieden in Spaarn-woude en bestaat uit een 

netwerk van waterlopen en (park)bossen in de binnenduinrand. Het ecolo-

gisch streefbeeld bestaat uit opgaande beplantingen, duinrellen en water-

gangen met helder water en ondergedoken vegetatie en soortenrijke hooi-

landjes. Het streefbeeld van de ecologische verbinding past naadloos bij het 

kenmerkende landschapsbeeld van dit landschap.

Interpretatie en toetsing
Santpoort en omgeving heeft binnen het BPL Zuid-Kennemerland een eigen 

kenmerkende land-schappelijke opbouw en verkavelingspatroon. Deze zijn 

van grote landschappelijk en cultuurhis-torische waarde. Ruimtelijke ont-

wikkelingen die de landschappelijke structuur, het verkave-lingspatroon en 

de waterlopen significant wijzigen zijn in ieder geval aantasting van deze 

kernkwaliteit. 
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Beschrijving
In en ten zuiden van de stedelijke kern van Heemstede ligt een aantal landgoe-

deren langs de Herenweg: Berkenrode (geen BPL), Ilpenrode, Huis te Manpad, 

De Hartenkamp en Groe-nendaal. De landgoederen aan de westkant van de 

weg zijn zogenaamde trekvaartlandgoe-deren. Ze grenzen aan de trekvaart 

Haarlem-Leiden en hebben een kenmerkende indeling die is gebaseerd op de 

landschappelijke ligging. Landgoed Groenendaal ligt aan de oostzijde van de 

Herenweg en heeft de kenmerken van een strandwal-landgoed. Voor nieuwe 

functies werden op verschillende landgoederen gebouwen bijgeplaatst. 

Interpretatie en toetsing
De landgoederen hebben een hoge cultuurhistorische en landschappelijke 

waarde. Ruimtelijke ontwikkelingen op landgoederen die niet uitgaan van 

de oorspronkelijke ruimtelijke opzet van het landgoed en de samenhang 

met de omgeving respecteren, zijn in ieder geval een aantasting van deze 

kernkwaliteit. 
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Beschrijving
De strandvlakte ten westen van Haarlem eindigt in het noorden bij de Slaper-

dijk in Santpoort. Voor de aanleg van deze dijk stond de strandvlakte in open 

verbinding met het Oer-IJ en later het Wijkermeer. De Delft was de centrale 

afwatering naar het noorden. Deze ligt nu tegen de N209 Delftlaan/Westelij-

ke Randweg. Het noordelijk deel van de strandvlakte heeft een smalle veen-

weideverkaveling.

In middendeel van de strandvlakte ligt het Westelijk Tuinbouwgebied. Hier 

werd de water-huishouding aangepast voor tuinbouw en snijbloementeelt. 

De Houtvaart zorgt hier voor de afwatering. 

Het meest zuidelijk gelegen deel van de strandvlakte, bij Vogelenzang, heeft 

een blokverka-veling en is omgeven door bossen op de duinen en strandwal-

len. De afwatering vindt plaats door een centrale sloot.

Interpretatie en toetsing
De verschillende delen van de strandvlakte (inclusief het Westelijk Tuin-

bouwgebied) hebben een eigen kenmerkende landschappelijke opbouw en 

verkavelingspatroon. Ze zijn landschappelijk en cultuurhistorische van grote 

waarde. Ruimtelijke ontwikkelingen die de landschappelijke ken-merken, 

het verkavelingspatroon of de waterlopen significant wijzigen zijn in ieder 

geval een aantasting van deze kernkwaliteit.
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Beschrijving
Tussen Woestduin en Vogelenzang werden delen van de duinzoom en strand-

wal vergraven ten behoeve van de bollenteelt. Men creëerde ten opzichte van 

het grondwater vlakliggende percelen met een blokvormige verkaveling. Op 

de randen waar de strandwal werd vergra-ven ontstonden steilranden.

Interpretatie en toetsing
De geestgronden hebben een belangrijke landschappelijke waarde. Ruimte-

lijke ontwikkelingen die het vlakke en open karakter van deze gebieden of de 

(zichtbaarheid van) de steilranden verminderen zijn een aantasting van deze 

kernkwaliteit.
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Delen van de strandvlakten in BPL Zuid Kennemerland hebben een relatief open karakter. Ze vormen een contrast met het aangrenzende, meer verdichte stedelijk gebied en maken  

hierdoor de afwisseling in (open) strandvlakten en (verdichte) strandwallen inzichtelijk. De open gebieden zijn vanuit de woonomgeving snel te bereiken en worden daarom extra gewaardeerd.  

De samenhang tussen de delen van de strandvlakten is extra goed zichtbaar als men zich in beweegt over de noord-zuid lopende N208 Delftlaan/Westelijke Randweg of de spoorlijnen. 

Beschrijving
Het deel van het BPL Zuid-Kennemerland dat tussen Driehuis en Santpoort 

ten oosten van de Hagelingerweg ligt, is een kleinschalig en halfopen met 

kavelbeplantingen en beplantingen rond voorzieningen. Het begraafplaatsje 

De Biezen ligt als een bebost eilandje in de ruimte. De akkers ten westen van 

de Hagelingerweg zijn meer open, het stedelijk gebied bepaalt de randen, de 

spoorlijn doorsnijdt het gebied. De open graslanden ten westen van de spoor-

lijn zijn door bos omzoomd. Vanaf de duinzoom (Duin en Kruidbergerweg) is 

de afwisseling in meer open en meer besloten delen goed te ervaren. Vanuit 

het landgoed Duin en Kruidberg is er een zichtlijn naar het gebied.

Interpretatie en toetsing
De open ruimten tussen de kernen Driehuis en Santpoort-Noord zorgen 

voor een ruimtelijk scheiding tussen de kernen. Ze hebben een belangrijke 

landschappelijke waarde. Ruimtelijke ontwikkelingen aan de oostzijde van 

de Hagelingerweg zullen de openheid minder snel beïnvloe-den dan aan de 

westzijde. Ruimtelijke ontwikkelingen aan de westzijde van de Hagelinger-

weg in het open landschap zijn een aantasting van deze kernkwaliteit. Een 

uitzondering vormen bij-voorbeeld fietspaden, omdat die niet van invloed 

zijn op de openheid. Ruimtelijke ontwikkelingen die beleving van openheid 

en beslotenheid verstoren of de zichtlijn van de Kruidbergerweg be-lemme-

ren zijn een aantasting van deze kernkwaliteit. 
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Beschrijving
Langs de N208 Delftlaan/Westelijke Randweg liggen langgerekte open ruim-

ten. Dit zijn de restanten van de strandvlakten bij Santpoort-Zuid, Overveen 

en het Westelijk Tuinbouwgebied en langs de spoorlijn Haarlem-Leiden die 

van Leyduin. De strandvlakte van Vogelenzang is vooral zichtbaar vanaf de 

N206/Vogelenzangseweg. 

In de strandvlakte bij Santpoort-Zuid hebben veel ontwikkelingen plaats ge-

vonden en de ruimte wordt opgedeeld door kavels volkstuinen en sportvel-

den. Er is een zichtrelatie met het (voormalige) landgoed Bosbeek. 

In het Westelijk Tuinbouwgebied liggen enkele grote bollenschuren, enkele 

hiervan hebben geen agrarische bestemming meer. Vanuit het landgoed Els-

woud is er een belangrijke zichtlijn op de St. Bavokerk in Haarlem. 

De strandvlakte van Leyduin wordt onderbroken door de installaties van de 

Amsterdamse Waterleidingmaatschappij. Zichtlijnen zijn er vanuit het (voor-

malig) landgoed Boekenrode en vanuit het landgoed Leyduin (richting Belve-

dère Groenendaal). 

In de strandvlakte van Vogelenzang zijn voetbalvelden, een golfbaan (Mari-

enweide) en een camping ontwikkeld. Er is een zichtlijn vanuit het Huis te 

Vogelenzang.

Interpretatie en toetsing
De open ruimtes op de strandvlakten hebben een belangrijke landschappelij-

ke waarde. Ruimte-lijke ontwikkelingen in het open landschap die leiden tot 

(verdere) verdichting of verrommeling zijn een aantasting van deze kernkwa-

liteit. Een uitzondering vormen bijvoorbeeld fietspaden, omdat die niet van 

invloed zijn op de openheid. Ruimtelijke ontwikkelingen die de zichtlijnen 

van-uit de landhuizen of vanaf de noord-zuid lopen wegen belemmeren zijn 

ook een aantasting van deze kernkwaliteit.
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Kenmerkende dragers in het BPL Zuid-Kennemerland zijn de noord-zuid lopende wegen, de trekvaart en spoorlijnen. Deze dragers benadrukken deze landschappelijke opbouw en zijn  

belangrijke lange lijnen waarlangs de open ruimten beleefd kunnen worden.

Beschrijving
De landschappelijke opbouw van het gebied was bepalend voor de ontwikke-

ling van de noord-zuid lopende infrastructuur. 

Ruimtelijke dragers binnen het BPL Zuid-Kennemerland zijn de Hagelinger-

weg (onderdeel voormalige Rijksstraatweg) tussen Santpoort-Noord en 

Driehuis, de N208 Delft-laan/Westelijke Randweg, de Leidsevaartweg en de 

N206/Vogelenzangseweg. De spoorlij-nen Haarlem – Velsen en Haarlem – 

Leiden tussen respectievelijk de stations Bloemendaal en Santpoort-Noord 

en Heemstede/Aerdenhout en Hillegom zijn eveneens ruimtelijke dragers.

Interpretatie en toetsing
Deze wegen en spoorlijnen kenmerken zich door hun lengte en rechtlijnig-

heid. Ze zijn belangrijk voor de beleving van de open delen van de strandvlak-

ten en de samenhang daartussen.  Ruim-telijke ontwikkelingen die het zicht 

wegnemen op de open delen van de strandvlakten zijn een aantasting van 

deze kernkwaliteit.  



©Theo Baart

Beschrijving
De trekvaart Haarlem – Leiden is een historische verbinding tussen de beide 

steden en ontsloot de landgoederen. De Leidsevaartweg is ontstaan uit het 

jaagpad langs de trekvaart. 

Interpretatie en toetsing
De trekvaart Haarlem – Leiden heeft een belangrijke cultuurhistorische 

waarde. Ruimtelijke ontwikkelingen die de rechte continue lijn wijzigen of de 

beleving van deze lijn verminderen zijn een aantasting van deze kernkwali-

teit. Vanwege de samenhang tussen de trekvaart en het jaagpad zijn ruimte-

lijke ontwikkelingen tussen vaart en weg eveneens een aantasting van deze 

kernkwaliteit. 

Kenmerkende dragers in het BPL Zuid-Kennemerland zijn de noord-zuid lopende wegen, de trekvaart en spoorlijnen. Deze dragers benadrukken deze landschappelijke opbouw en zijn  

belangrijke lange lijnen waarlangs de open ruimten beleefd kunnen worden.
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