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Leren in de natuur!
In Nationaal Park Zuid-Kennemerland is van alles te doen! Bezoekers-
centrum De Kennemerduinen biedt leuke en leerzame buitenactiviteiten 
voor iedere schoolgroep. Ga met je klas naar het strand of doe een 
spannende excursie in de duinen. Onze lesprogramma’s bestaan uit 
een inleiding in de klas, een excursie in het Nationaal Park en een 
verwerkingsles op school. De excursies worden begeleid door ervaren 
gidsen of door boswachters. Voor het voortgezet onderwijs bieden wij 
excursies op aanvraag.

Kom naar buiten
              met de klas

in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland

nieuw!

Nu ook schoolreisjes!  
Neem contact op  
voor meer informatie.

SCHOOLEXCURSIES + LESPROGRAMMA’S
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KLEUTER EN ONDERBOUW
Ko Duinkonijn nieuw – spannende konijnen-
tocht: leer hoe Ko en zijn familie leven in de 
duinen.

MIDDENBOUW
Dieren in de duinen – een actieve excursie 
waarbij leerlingen de dieren en hun leven in  
het duinlandschap leren kennen.
Boswachter te voet – ieder seizoen en iedere 
wandeling is anders. Ruimte voor specifieke 
thema’s zoals cultuurhistorie, planten, zoog-
dieren en grazers.
Land, wind en water – strandexcursie met 
zoek- en belevingsopdrachten.

BOVENBOUW
Planten in de duinen – een actieve excursie 
waarbij leerlingen de planten en bomen in  
het duinlandschap leren kennen.
Boswachter te voet of met de fiets – ieder  
seizoen en iedere wandeling/fietstocht is  
anders. Ruimte voor specifieke thema’s.
Land van wind en water – strandexcursie met 
zoek- en belevingsopdrachten.
Strandjutter van Kennemerland nieuw – 
speels onderzoek naar de elementen en zee-
diertjes: word een echte strandjutter!
Woordvoerders van Elswout nieuw – een 
actieve ontdekkingstocht door de natuur en 
cultuur van Landgoed Elswout.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Excursie op aanvraag – ieder seizoen. Op 
verzoek worden onderwerpen uitgelicht in 
verhalen en opdrachten voor de groep: cultuur-
historie, dynamisch duin, planten, zoogdieren 
en grazers.

Informatie en reserveren
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen be-
vindt zich bij ingang Koevlak en zwemwater 
Het Wed, aan de Zeeweg naar Bloemendaal 
aan Zee.
•	 Het	Nationaal	Park	Zuid-Kennemerland	en	

het bezoekerscentrum zijn vrij toegankelijk.
•	 Er	is	betaald	parkeren.

Kosten van schoolexcursies: € 50,- voor klassen 
tot 30 leerlingen.
Parkeren: € 1,50 per uitrijkaart.
Boeken en meer informatie over lesprogram-
ma’s voor basisscholen op www.nmewijzer.nl.

Contact
Heeft u vragen over deze programma’s of  
wilt u meer informatie ontvangen over school-
reisjes? Neem dan contact op met het  
bezoekerscentrum.

Zeeweg 12, 2051 EC Overveen

Openingstijden: 
di t/m zo van 10.00 - 17.00 uur
T 023 5411123
info@np-zuidkennemerland.nl
www.np-zuidkennemerland.nl

Schoolexcursies en lesprogramma’s
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