
“Tijdens het groeiseizoen heeft het groen alle moge-
lijke tinten.” De afgelopen decennia raakte het parkbos 
in verval. Natuurmonumenten, eigenaar van het land-
goed, heeft het ontwerp inmiddels grotendeels her-
steld. Rondom de villa zijn opnieuw de geometrische 
invloeden zichtbaar, bijvoorbeeld in de lange zichtlij-

In november lijkt het 
alsof er een 

kunstschilder is 
                  bezig geweest

>>

Op een septembermiddag laten de auto’s op 
de parkeerplaats zich op één hand tellen. 
Doordeweeks is het meestal rustig, vertelt 
boswachter Jowien van der Vegte. Zij geeft 

vandaag een rondleiding langs de mooiste plekken 
van Koningshof. We lopen de groene wandelroute. 
Jowien: “Dan zie je de verschillen tussen het gestileer-
de groen van het parkbos en het ruigere duinland-
schap het beste.”

Windmolen
De route loopt langs de weide bij de villa. Jowien wijst 
op het hek dat hier recent omheen is geplaatst: “In 
het voorjaar laten we het gras hoog groeien. Reekalf-
jes liggen er dan beschut en veilig. In de herfst zetten 
we het achterhek open zodat Schotse hooglanders en 

Konikpaarden het gras kunnen afgrazen.” De overkant 
en zijkant van de weide bieden uitzicht op de door ar-
chitect Abraham Salm ontworpen villa. In opdracht 
van bankier Johannes Luden en zijn vrouw Mathilde 
maakte hij er een ruim bemeten familiehuis van, dat 
dankzij de serres en verspringende gevels toch vriende-
lijk oogt. Voor die tijd - eind negentiende eeuw - had 
het allerlei moderne snufjes, zoals een windmolen die 
vanuit de duinen zorgde voor stromend water.

Parkbos
Het informatiebord toont een tekening van het park-
bos rond de villa, ontworpen door landschapsarchitect 
Leonard Springer. Hij combineerde de geometrische 
Franse met de romantische Engelse stijl en creëerde 
vanuit zijn bomenkennis een rijk kleurenpalet. Jowien: 

Verscholen
schoonheid

Vanaf Bloemendaal richting Vogelenzang na Kraantje Lek 
is het even opletten geblazen. Want voor je het weet, rijd 
je het witte hek van Koningshof voorbij. En dit landgoed in 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft juist in de herfst 
schilderachtige allure.

Ontdek het herfstpalet van Koningshof

Tekst: Ellen Meijer - Fotografie: Elisabeth Beelaerts (In Bloei Fotografie)
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TOEGANG
Landgoed Koningshof is het 
hele jaar gratis toegankelijk 
voor wandelaars. Er zijn drie 
routes, waarvan de groene met 
3,5 kilometer de langste is. 
Honden, fietsen en ruiters zijn niet 
toegestaan. Trimmen en joggen 
mag tot 10.00 uur ’s morgens.

We lopen langs 
paddenstoelen in alle 
soorten en maten. 
Naast het pad ligt een 

gitzwarte vossenkeutel

nen. Dichtbij het huis lag ooit een rozentuin. Daarvan 
zijn alleen nog de contouren zichtbaar, herplanten 
heeft geen zin. Jowien: “Reeën zijn dol op rozen.”

Vogelkers
Voorbij de villa gaat het parkbos over in duinland-
schap. We volgen een schaduwrijk pad met aan weers-
zijden mos en varens. De afwisseling in vegetatie maakt 
Koningshof  zo bijzonder, vindt de boswachter. “Al 
wandelend zie je steeds een ander landschap.” Niet 
elke plant is welkom. Ze stopt bij een Amerikaanse vo-
gelkers: “Een woekeraar in het open duin. Als je die 
laat gaan, staat er straks niks anders meer. Daarom ha-
len we elk jaar de jonge aanplant weg.” We passeren 
een omgevallen populier die dient als behuizing voor 
muizen, egels en vogels. Het pad komt uit bij de speel-
weide, een open plek waar ieder weekend een andere 
takkenhut verrijst. Jowien: “Kinderen spelen hier met 
wat in de natuur te vinden is. Dat prikkelt hun fantasie 
naar ons idee meer dan als we een speeltoestel zouden 
neerzetten.” 

Konijnenplaag
Even later genieten we van het uitzicht op de Appel-
berg, vernoemd naar de dennenappels die er in grote >>

WONEN IN STIJL
Tot 1962 woonde een zoon van het gezin Luden in de 
villa. Van hem erfde Natuurmonumenten het landgoed. 
Villa en koetshuis zijn lange tijd verhuurd aan het 
Amsterdamse Filmmuseum. Daarna stonden de gebouwen 
leeg. Om het landgoed te kunnen opknappen zocht 
Natuurmonumenten een koper voor de villa. Liefst iemand 
die het zou gebruiken als woonhuis. Dat werden Jan en 
Annemieke met hun gezin. Toen zij in 2011 voor het 
eerst door het huis liepen, zagen ze dat het diagonaal 
doormidden was gescheurd. Het pand liep als het ware 
het talud af. In de muren zijn staalkabels gemetseld om 
dat proces te stoppen. Alle originele details waren nog 
aanwezig - van bewerkte plafonds tot de notenhouten 
lambrisering in de eetkamer. Annemieke zocht voor de 
inrichting samen met een interieurontwerpster behangen 
en stoffen uit die passen bij de architectuurstijl. 
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aantallen liggen. Stil is het niet, wel rustgevend - de wind 
ritselt door de kruinen van de omringende bomen. Het 
is zomers warm. Toch kleuren de bladeren van de wilde 
wingerd al vuurrood. Jowien: “Als je hier in november 
loopt, lijkt het alsof  er een kunstschilder is bezig ge-
weest.” De grote grazers houden het landschap open. 
Vroeger zorgden konijnen voor variatie in de vegetatie, 
maar die soort heeft al jaren te lijden van virusziektes. In 
de zestiende eeuw vormden konijnen een plaag in het 
duingebied. Ze aten alle beplanting op. Daardoor ont-
stonden zandverstuivingen die het onmogelijk maakten 
gewassen te verbouwen. Jan Hendrik Koning, een lokale 
boer en waarschijnlijk de naamgever van het gebied, zag 
zich gedwongen zijn land te verkopen aan de familie 
Borski. De eerste vrouw des huizes van de villa was een 
nazaat van de Borski’s. 

Stinzenplanten
We lopen langs paddenstoelen in alle soorten en maten. 
Naast het pad ligt een gitzwarte keutel met pitjes. “Van 
een vos”, constateert Jowien. “Die heeft vast besjes ge-
geten. Vossen zijn allesvreters.” De reeën houden zich 
schuil, alleen lage eikenboompjes verraden hun aan-
wezigheid. De dieren eten de jonge blaadjes waardoor 
de boompjes lang klein blijven. Pas als de top boven 
reeënneushoogte komt, krijgen ze kans door te groeien. 
Terug bij de ingang vertelt Jowien dat achter de par-
keerplaats veel esdoorns zijn gekapt. Dit najaar wor-
den er stinzenplanten uitgezet. “Dat is een ouderwets 
en deftig woord voor lentebloeiers. Als je hier volgend 
voorjaar komt, zie je een bloemenzee van narcissen en 
sneeuwklokjes onder de nog kale bomen”, vertelt ze.

Rust
We zijn deze middag drie wandelaars tegengekomen. 
Het landgoed trekt geen mensenmassa’s. Alleen in de 
weekenden en op uitgesproken lente- of  herfstachtige 
dagen is het druk. Jowien: “Wat ons (Natuurmonu-
menten, red.) betreft houdt Koningshof  zijn ietwat 
verborgen karakter. De natuur biedt genoeg om van 
te genieten.” 

Pas als de top van de   
       eikenboompjes  boven 

  reeënneushoogte komt, 
krijgen ze kans door te 

        groeien

DROOMHUIS
Het huis voelde voor Annemieke vanaf het begin gezellig aan: 
“Dat komt doordat alle ruimtes de menselijke maat hebben.” 
Ze geniet nog het meest van het uitzicht: “Het gebeurt vaak - 
zeker in de herfst met het strijklicht en de dauw ‘s morgens op 
de wei - dat ik mijn camera pak. Ik heb er al honderden foto’s 
van.” Jan en Annemieke herstelden de villa zo veel mogelijk in 
oude luister. Dat het een rijksmonument is, beperkte hen in het 
aanbrengen van modern comfort. Zo mogen ze in de kozijnen 
geen dubbel glas laten zetten. Annemieke: “In de winter 
gaat vaak de open haard aan, anders valt er niet te stoken 
tegen de kou.” Na drie jaar voelt ze zich helemaal vertrouwd 
met het huis: “We wandelden vaak op Koningshof toen de 
gebouwen leeg stonden. Zoals veel mensen fantaseerden we 
dan over hoe het zou zijn om hier te wonen. Ik vind het nog 
steeds bijzonder dat die droom is uitgekomen.”
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