
VerKennemerland organiseert groeps-
excursies over landschap, historie en  
natuur. De wandelingen variëren van 
1 uur tot hoelang u maar wilt. Bege-
leiding door ervaren, gediplomeerde 
natuurgidsen. Keuze van het gebied 
en uitvoering geheel naar uw wensen. 
Flexibiliteit en improvisatie zijn onze 
kenmerken.

Op pad met verKennemerland
Wat vragen wij van u? Een goed humeur en op de weersomstandigheden 
afgestemd kleding en schoeisel. Een redelijke vergoeding, mede afhan-
kelijk van de groepsgrootte. Bij meer dan 25 personen worden twee gid-
sen ingeschakeld. Coördinator: Wilma van den Heuvel.

contact:   info@verkennemerland.nl
www.verkennemerland.nl           voor nog meer paradijsjes!

Porseleinzwam

Wilma van den Heuvel

Excursie Duin & Kruidberg  ~ natuur en cultuur!
Ten noorden van de ruïne van Brederode, vlak bij Santpoort ligt Land-
goed Duin & Kruidberg. Dit schitterende landgoed ligt op de rand van de 
binnenduinen en een voormalige strandvlakte. Het huis is niet zo oud, 
begin 20ste eeuw, gebouwd in de Hollandse neo-renaissancestijl voor de 
familie Cremer. De tuin is aangelegd in de fraaie Engelse landschapstijl en 
vormt een schitterend decor voor bruiloften en partijen. Op een wande-
ling door het park en het achterliggende duingebied vertelt de gids van 
verKennemerland over dit culturele erfgoed én de aanwezige natuur.  De 
ontstaansgeschiedenis: over de gebouwen en haar bewoners. Over de 
zangvogels en stinsenplanten in het voorjaar of de paddenstoelen in de 
herfst.  Cultuur en natuur gaan heel goed samen.
Een wandeling kan tussen 
receptie en diner. Of bij een 
High Tea tussen het zoet en 
de hartige lekkernij.  Maar ook 
na een lange dag vergaderen 
is een wandeling een prima 
mogelijkheid voor ‘even iets 
anders’. 

Een greep uit onze paradijsjes:
Amsterdamse Waterleidingduinen, 
Middenduin/Duinlust,Landgoed 
Elswout, Wandelbos Groenendaal, 
Landgoed Duin & Kruidberg, 
Kennemerduinen.
Voor: The Lions Club, Erasmus Uni-
versiteit, ABN Amro, en diverse brui-
loften en personeelsfeesten.

Landgoed Duin &     
ontdek een paradijs aan de kust!

verKennemerlandKruidberg

J.T. Cremer


