
 
 
 
Brederoderoute (7 km) 
Start: station Santpoort-Noord; knooppunten 17-16-70-18-15-14-88  



 
1. Park Kennemergaarde 
 

 
 
Kennemergaarde, dat ruim 100 jaar bestaat, maakt samen met het landgoed Duin en Kruidberg deel 
uit van de landgoederenzone in de binnenduinrand van Kennemerland. Deze landgoederenzone 
strekt zich uit van Vogelenzang tot aan Heemskerk/Castricum. Het park Kennemergaarde is door 
landschapsarchitect L.A. Springer ontworpen. Delen ervan zijn rijksmonument. 
 
2. Landgoed Duin & Kruidberg 
 

 
 
Toen in de 17e eeuw de republiek Nederland een enorm grote groei zowel op economisch als op 
cultureel vlak doormaakte, ontvluchtten veel welgestelde Amsterdammers de stad. Dit kwam vooral 
omdat de grachten wel riolen leken en met name in de zomer de stank bijna niet te verdragen was. 
Diegene die het zich konden veroorloven, trokken zich terug op een buitenplaats. In die tijd ‘rust-
plaetse’ genoemd. Een ‘rust-plaetse’ bestond meestal uit een aantal vaste onderdelen, namelijk: een 
landhuis met sier- en/ of moestuinen, een boomgaard, een koetshuis met stallen, schuren, een 
orangerie en een boerderij. Favoriete streken voor ‘rust-plaetse’ waren gelegen aan wateren zoals de 
Vecht en de Amstel of nabij heuvelachtige landschappen zoals het Gooi of Kennemerland. Met name 
de streek rond Haarlem, Velsen, Zandvoort en Santpoort was populair bij de gefortuneerde 
Amsterdammers. Ook Landgoed Duin en Berg met het aangrenzende Landgoed Kruidberg waren erg 
in trek. 
 
Voor HFL 164.400,00 kochten Jacob Theodoor Cremer en zijn vrouw Annie Hermine Hogan het 
landgoed in 1885 van de erfgenamen van Van der Hucht. Jacob en Annie zijn de grondleggers van 
het huidige landgoed, Landgoed Duin & Kruidberg.  

Na het overlijden van Jacob Theodoor Cremer in augustus 1923 werd het landhuis tot 1940 bewoond 
door zijn zoon Herbert. Tijdens de oorlogsjaren en daarna heeft Landgoed Duin & Kruidberg diverse 
‘functies’ bekleed. Het fungeerde onder andere als Rooms Katholieke kerk en pastorie van Driehuis, 
werd het gebruikt als huisvesting voor Duitse officieren, gevorderd door Canadese strijdkrachten, 
genoten Rode Kruis verpleegsters er hun opleiding en diende het als opvangcentrum voor 
repatrianten uit Nederlands-Indië. In 1948 kreeg het landhuis voor het eerst een officiële hotelfunctie 
want Cremer’s zoon Herbert en later zijn kleinzoon Theo verpachtten het aan een hotelhouder.  



In 1961 verkochten de erven Cremer het landgoed aan de Nederlandsche Handel Maatschappij. Deze 
richtte het in als vakantieoord voor haar medewerkers. Dit fenomeen was, in de periode na de tweede 
wereldoorlog, bijna vanzelfsprekend voor grote instanties en banken. Deze kochten landgoederen en 
vakantieoorden om de band met de huidige medewerkers te verstevigen en om het grote 
personeelstekort tegen te gaan door het aanbieden van secundaire arbeidsvoorwaarden in de vorm 
van ontspanning. Het toenmalige vakantieoord telde 92 bedden en aanvankelijk toonden de 
medewerkers grote belangstelling voor Landgoed Duin & Kruidberg. Eind jaren tachtig nam deze 
belangstelling, mede door het grote alternatieve vakantieaanbod, af. Landgoed Duin & Kruidberg’s 
volgende bestemming was conferentieoord van ABN AMRO, deze liet in 1996 een conferentiecentrum 
met vijf vergaderzalen, vier subzalen en een Business Center bouwen. In 2000 werd daar een 
hotelvleugel aan toegevoegd en in 2002 opende Landgoed Duin & Kruidberg haar poorten officieel 
voor het grote publiek als zijnde vijfsterrenhotel. 
 

 
3. Ruïne van Brederode 
 

 
 

De naam Brederode verwijst naar een stuk bosgrond (Brede Roede) dat gerooid werd, waarop het 
kasteel is gebouwd. Eerst bestond het kasteel slechts uit een woontoren. Rond 1300 werd de toren 
afgebroken waarna Dirk II van Brederode een vierkant kasteel liet optrekken.  

Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten bleven de Brederodes trouw aan Margaretha van Beieren, 
waardoor het kasteel in 1351 belegerd werd door de Kabeljauw-gezinde Gijsbrecht II van Nijenrode. 
Na de overgave was het kasteel zo zwaar beschadigd, dat het werd gesloopt.  

Na de verzoening tussen de Brederodes en de graven is het weer herbouwd. Het werd niet meer 
bewoond, maar bleef wel een uitvalsbasis voor de Hoeken, onder aanvoering van Willem van 
Brederode.  

Omdat de Hoeksen in 1426 Haarlem belegerden, verwoestten Kabeljauwen het zuidelijke gedeelte 
van het kasteel. Het werd Willem van Brederode verboden het kasteel te "versterken, vastmaken of te 
bolwerken" waardoor het niet hersteld kon worden. Uiteindelijk werd het noordelijke gedeelte in toch 
weer hersteld. Tijdens de opstand van het Kaas- en Broodvolk in 1492 werd het kasteel geplunderd 
door Duitse soldaten. Sindsdien werd het niet meer bewoond. In 1568 kwam het aan de Staten van 
Holland.  

In 1573 moest Haarlem zich overgeven aan de Spaanse soldaten. Hierbij werd de protestantse 
Lancelot van Brederode door hen onthoofd en werd het kasteel geplunderd en in brand gestoken. 
Vervolgens viel de ruïne ten prooi aan het oprukkende stuifzand van de duinen. In 1679 stierf Wolfert 
van Brederode (1649-1679. Vervolgens was de ruïne tot 15 januari 2016 eigendom van de Staat in 
portefeuille van de Rijksgebouwendienst. Dit monument is op 15 januari 2016 overgedragen aan de 
Nationale Monumentenorganisatie.  
De donjon (woontoren) is te beklimmen voor een mooi uitzicht. 
 
 

  



4. Station Santpoort-Zuid 

 

 
 
 
In station Santpoort-Zuid is horeca gevestigd: Klein-Centraal. Elke dag geopend, behalve maandag en 
dinsdag. 
 

 

5. Restaurant Boschbeek 

 

 
 
Het châlet is gebouwd op funderingen van een Bleekerij annex Boerenwoning daterende uit de 17e 
eeuw. De eerste steen werd gelegd op 3 mei 1839 door de echtgenote van Adriaan van der Hoop, lid 
van het bankiershuis Hoop & Co. Hij gaf het châlet grote bekendheid door zijn wereldberoemde 
verzameling planten en gewassen, zoals omschreven is in de Hortis Spaarnbergens uit 1839. Door 
vererving komt het châlet plus landgoed in handen van de Pruisische barones Olga van Gotsh, 
kleindochter van Adriaan van der Hoop. Zij huwde in 1868 met een koopman Justus Rudolf Wüste. 
Van de toenmalige inrichting zijn alleen nog de woonkamer en een toilet-ruimte aanwezig. 
Barones Olga van Gotsh, bood keizerin Sissi of wel Hare Majesteit Elisabeth van Oostenrijk het châlet 
aan als verblijfplaats om te genezen van haar reuma, volgens de therapie van de Amsterdamse arts 
Dr. Mezger gedurende de periode van 2 mei 1884 tot en met 10 juni 1884. Officieel heeft keizerin 
Sissi hier meerdere malen met en zonder gevolg gelogeerd. In 1897 werd keizerin Sissi echter op 
brute wijze vermoord door een Italiaanse anarchist. 
Nadien heeft het châlet dienst gedaan als personeels- en koetsierswoning annex paardenstal tot 
omstreeks de eeuwwisseling. Vanaf deze tijd tot omstreeks 1974 was het châlet eigendom van de 
gemeente Santpoort. Zij verhuurde het châlet diverse malen als woning aan particulieren en als 
boswachterswoning. In 1975 kreeg het châlet voor het eerst zijn bestemming als restaurant. 
 
  



6. Burgemeester Rijkenspark 
 

  
 
Delen van de voormalige Buitenplaats Spaarnberg is het tegenwoordige Burgemeester Rijkenspark, 
vernoemd naar Roelf Gerrit Rijkens, burgemeester van Velsen van 1920 tot 1932. 
 
 
7. Korenmolen de Zandhaas 
 

 
 
Korenmolen De Zandhaas is een levendig en eigentijds bedrijf in een traditionele setting. Een 
monument in bedrijf dus. In de uit 1779 daterende molen wordt door middel van windkracht tussen 
molenstenen op authentieke wijze graan gemalen. Deze wijze van malen draagt ertoe bij dat de 
producten van de molen uniek en van de beste kwaliteit zijn. Bovendien is het een toonbeeld van 
duurzaam produceren. Op de begane grond bevindt zich de molenwinkel waar verschillende 
producten voor de thuisbakker te koop zijn.  
 
 
8. Winkelstraat + horeca 
De Hoofdstraat bestaat uit een aantal levendige winkels en horeca. 
 


