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Geachte heer, mevrouw, 

023 5245373 

Met veel genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag 2012 van het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland aan. 

Jaarlijks bezoeken ruim 300.000 mensen ons Nationaal Park. De meesten wonen 
in de directe omgeving en komen regelmatig in hun 'achterduin'. Samen zijn zij 
goed voor bijna 2 miljoen bezoeken per jaar. 
Om die vele bezoekers ook in de toekomst te kunnen laten genieten van dit 
prachtige duinlandschap, is blijvende aandacht voor natuur, recreatie en 
communicatie nodig. De partners van het Nationaal Park werken hier dan ook aan, 
met grote inzet en veel enthousiasme. Samen met honderden vrijwilligers en een 
groeiende groep gastheren. 

Dit jaarverslag biedt een overzicht van de vele grote en kleine activiteiten die in 
2012 plaatsvonden. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw A. Emmens-Knoi 
voorzitter Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
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Zuid- Kcnrwmertand 
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Tal. (023) 514 S3 73 

Icverctnaord-hoMand nl 
www.nprii.nl 



Jaarverslag 
2012 



Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland 
Jaarverslag 2012 

Inhoudsopgave 

3 Voorwoord 
4 Samenwerkingsverband Nationale Parken 
5 Vier doelsreilingen van de Nationale Parken 
6 Bestuurlijke organisatie van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
9 Bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap 
18 Flora en Fauna 
20 Natuurgcnchte recreatie, communicatie en educatie 
27 Onderzoek 
32 Bijlage I : samenstelling Overlegorgaan en Adviescommissie 
33 Bijlage 2: samenstelling Bestuur Duincentrum De Zandwaaier 
34 Bijlage 3: Gastheren 

Augustus 2013 
Tekst: Secretariaat NPZK, overig zie vermelding bij tekst. 
Fotografie: zie vermelding bij de foto 



Voorwoord 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft een druk en energiek jaar achter de rug. 
Toen de rijksoverheid eind 2011 abrupt besloot de Nationale Parken niet langer te 
financieren ontstond er grote onzekerheid over de toekomst. De provincie Noord-
Holland bood uitkomst door meteen € 200.000 beschikbaar te stellen voor 2012. 
Voor de jaren daama konden echter nog geen garanties worden gegeven. 
Het Overlegorgaan van het NPZK heeft daarop bij de provincie aangedrongen op 
structurele steun. Deze bleek overtuigd van de constructieve en efficiënte 
samenwerking m het NPZK, want in haar nieuwe beleidsnota 'Agenda Groen' die GS 
aan het eind van het jaar vaststelden, zegt de provincie een jaarlijkse financiële bijdrage 
en voorzetting van de secretariële ondersteuning toe. Definitieve besluitvorming 
hierover volgde in een PS- vergadering in maart 2013. 

Ondanks de financiële onzekerheid bruiste het Nationaal Park van de energie. In 
samenwerking met HDC Media verscheen er in het voorjaar een prachtige 
artikelenserie in het Haarlems Dagblad en de Ijmuider Courant. Op twintig 
achtereenvolgende zaterdagen kwamen uiteenlopende onderwerpen en verhalen over 
het Nationaal Park aan bod. Lezers konden ook zelf hun verhalen en vragen via de 
website kwijt. Een tweedaags zomerfestival met een gevarieerd programma sloot onze 
'draagvlakcampagne' in het eerste weekend van juli af. 
In 2012 was er veel werk in uitvoering in ons Park. Zo ging het project Noordwest 
Natuurkern de laatste fase in toen Gedeputeerde Bond op 3 oktober de eerste sleuf in 
de zeereep groef. Drie weken later zetten bestuurders samen de schop in de grond als 
startsein voor de bouw van de Natuurbrug over de Zandvoortselaan. En tenslotte 
werden aan het eind van het jaar ook de contouren van het nieuwe bezoekerscentrum 
goed zichtbaar. Veel vrachtverkeer en bouwwerkzaamheden dus in het Nationaal 
Park. Dat heeft hier en daar zeker tot overlast geleid, maar met al die werkzaamheden 
maken we het gebied klaar voor de toekomst, zodat ook generaties na ons kunnen 
genieten van de unieke en prachtige duinnatuur van ons Park. 

Ten slotte maakten we in 2012 ook een begin met een nieuw Beheer- en 
Inrichtingsplan, een meerjang beleidsplan voor ons NPZK. We gaan hiervoor in 
gesprek met belangengroepen, ondernemers en bewoners, en stemmen hierbij af met 
het proces rond het beheerplan Natura 2000 dat de provincie voor Kennemerland-
Zuid gaat opstellen. 
Het komende jaar staat daarmee sterk in het teken van de toekomst. Kijkend naar de 
betrokkenheid van omwonenden, ondernemers en partners in het NZPK en de grote 
inzet van vrijwilligers (bijna 400!), zie ik die toekomst met veel vertrouwen tegemoet. 

Aaltje Emmens-Knol 
Voorzitter Nationaal Park Zuid-Kcnncinerland 



Samenwerkingsverband Nationale 
Parken 

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ts één van de twintig Nationale Parken in 
Nederland. Door een goede samenwerking van alle parken in de Stichting 
Samenwerking Nationale Parken (SNP) kunnen ervaringen gedeeld worden en kan de 
herkenbaarheid worden vergroot door bijvoorbeeld een uniforme huisstijl. Zo zijn de 
logo's van de parken op elkaar afgestemd en herkenbaar, is er een handboek 
ontwikkeld voor uniforme bebording en worden succesvolle projecten zoals 
Gastheerschap voor Recreatieondememers, ooit gestart in Nationaal Park Drents-
Friese Wold, nu in vele parken georganiseerd. 

Het jaar 2012 stond, na het natuurakkoord tussen het Rijk en de provincies, in het 
teken van de toekomst van de Nationale Parken. De Nationale Parken worden niet 
langer als rijkstaak beschouwd. De financiering, de organisatiestructuur en de 
benoeming van de onafhankelijke voorzitters wordt daarmee aan de provincies 
overgelaten. Elke provincie maakte daarin zijn eigen keuzes en de eenheid van de 
Nationale Parken brokkelt daardoor af. 
Het SNP heeft in 2012 een lobby richting rijksoverheid en de provincies in gang 
gezet met als doel het zo belangrijke stelsel van Nationale Parken te behouden. 

Op de zoektocht naar nieuwe financieringsbronnen startten het SNP en het Servicenet 
Nationale Landschappen — mede op initiatief van het Groenfonds — een onderzoek 
naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een gemeenschappelijk fonds. Los daarvan 
hebben de 20 Nationale Parken en de 20 Nationale Landschappen in 2012 een 
gezamenlijke aanvraag bij de Nationale Postcodeloterij ingediend. 

Per I januari 2014 beëindigt de rijksoverheid ook de financiële steun aan het SNP. 
Onderzocht wordt op welke wijze de ondersteuning van de Nationale Parken kan 
worden voortgezet. Een gedeelde 'backoffice' met het Servicenet Nationale 
Landschappen behoort wellicht tot de mogelijkheden. 

EUROPARC 2012 
Om samenwerking tussen de Nederlandse Parken met Parken in Europa te 
bevorderen zijn SNP en de twintig Nationale Parken lid van de Europese Federatie 
(Europarc Federation). 

De jaarconferentie van EUROPARC werd van van 22 t / m 25 oktober 2012 
gehouden in Genk (België) onder de titel " (Re) connecting society with 
biodiversity". De deelnemers werden tijdens lezingen en in workshops en excursies 
uitgedaagd om na te denken en te handelen buiten de grenzen van het natuurgebied: 
focus op een ruimere regio, integreer biodiversiteit in de maatschappij en werk samen 
met alle belanghebbenden en doelgroepen voor een groter resultaat. 
Tijdens de conferentie werd verder de 20e verjaardag van Natura 2000 en het Life 
programma gevierd. Onmisbare instrumenten voor de Europese biodiversiteit. Ze 
bewijzen hoe essentieel samenwerking is voor natuurbescherming cn duurzame 
ontwikkeling. 



De vier doelstellingen van de 
Nationale Parken 
De twintig Nationale Parken die Nederland rijk is vertellen gezamenlijk het verhaal 
van de Nederlandse natuur. Alle bijzonderheden van de Nederlandse natuur zijn er te 
vinden. 

Het idee om gebieden als Nationaal Park aan te wijzen is meer dan een eeuw geleden 
in de Verenigde Staten ontstaan. De bedoeling is op deze manier waardevolle 
natuurgebieden te beschermen en te bewaren voor de toekomst. Een Nationaal Park 
omvat minimaal 1000 hectare aaneengesloten terrein. Het gebied bestaat uit meren, 
vennen, duinen of bossen met een bijzonder planten- en dierenleven en bezit een grote 
wetenschappelijke waarde. Tegelijkertijd is recreatie is mogelijk. 

In de Nationale Parken werken belangenorganisaties, zoals natuurbeheerders, 
landbouwers, recreatieondernemers en gemeenten samen op vrijwillige basis. Daarvoor 
beschikt ieder Nationaal Park over een Overlegorgaan met adviserende commissies. 
Elk Overlegorgaan heeft een onafhankelijke voorzitter en de secretaris is een 
provinciaal ambtenaar. Elk park kent een coördinator voorlichting en educatie en de 
meeste parken ook een ondersteunend educatief en communicatief medewerker. 

De Nationale Parken richten zich op: 

- Bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap 
- Natuurgcnchte recreatie 
- Communicatie en Educatie 
- Onderzoek 



Bestuurlijke Organisatie 
Overlegorgaan 
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een samenwerkingsverband van: 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, P W N Waterleidingbedrijf Noord-Holland, 
particuliere eigenaren, het I V N Natuur en Milieueducatie, de omliggende gemeenten 
Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland. Dit 
samenwerkingsverband richt zich op natuur, recreatie en communicatie & educatie in 
het duingebied tussen IJmuiden en Zandvoort. Het bestuurlijk platform van het 
Nationaal Park wordt gevormd door het Overlegorgaan. In het Overlegorgaan zijn 
eigenaren, beheerders en bestuurders vertegenwoordigd. Het Overlegorgaan komt een 
aantal keer per jaar bij elkaar om tc overleggen over plannen, projecten en financiën 
om op deze wijze een maximale afstemming te verkrijgen. Het secretariaat van het 
Overlegorgaan van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland Ls gehuisvest bij de 
provincie Noord-Holland. 

Het Overlegorgaan is in 2012 vier maal bij elkaar gekomen. Uiteenlopende zaken zijn 
aan de orde geweest. Belangrijk onderwerp was de financiering van de jaarlijkse 
bestedingsplannen die het Rijk eind 2011 abrupt beëindigde. De provincie reageerde 
direct en stelde € 202.749 beschikbaar voor 2012. Het Overlegorgaan stelde daarop 
in februari (per e-mail) een aangepaste, afgeslankte versie van het Bcstedmgenplan 
2012 vast. De eerder vastgestelde begroting bedroeg namelijk € 242.000, een 
bezumigingsslag was dus nodig. Het Overlegorgaan deed in februari een beroep op 
Provinciale Staten om het Nationaal Park ook na 2012 te blijven steunen. In 
december bleek de provincie grotendeels aan dit verzoek tegemoet te komen: er komt 
een jaarlijks financiële bijdrage en de secretariële ondersteuning door de provincie 
blijft gehandhaafd. 

Ander belangrijk gespreksonderwerp was het opstellen van een nieuw Beheer- en 
Inrichtingsplan voor 2014 — 2023. De conclusies van de evaluatie van het oude 'BIP' 
werden vastgesteld en een conceptvisie voor het nieuwe plan werd besproken. Het 
Overlegorgaan besloot een procesleider voor het interactieve beleidsproces in te huren. 
Besloten werd ook om de komende twee jaren een deel van de vergadertijd te 
reserveren voor het beheerplan Natura 2000 dat de provincie op gaat stellen voor 
Zuid-Kennemerland. Eerder was al afgesproken dat de gebiedsprocessen voor resp. 
nieuwe BIP en Natura 2000 op elkaar worden afgestemd. 
Ten slotte stelde het Overlegorgaan de begroting voor het Bestedingenplan 2013 vast 
en besloot de provincie om uitstel te vragen voor afronding van het Bestedingenplan 
2012. Reden daarvoor was dat enkele activiteiten nog niet waren afgerond en 
doorlopen in 2013 (nl. de projecten nr. 30 'Educatie Cultuurhistorie (Uitvoeren 
beleid cultuurhistorie)', nr. 36 'Plan en ontwerp informaticmuren 
(Opstellen/Uitv oeren bebordingsplan)', nr. 34 'Uitwerken toekomstige 
infovoorziening & inrichting filmzaal en veldwerkruimte' en project nr. 43 
'Natuurevaluatieonderzoek'). Bovendien zal het budget voor de inhuur van een 
procesleider voor project nr. 0 'Opzet nieuw BIP' pas in 2013 kunnen worden 
ingezet. 



Pro|eclnr Omschnjyng 
BIP Uivoering Beheer- en inrichtingsplan 
Project 0 Opzei BIP 2012-2022 

Beleidskeuze 1: Natuurlijke Processen en 

Bestedingenplan 2012 Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

Begroot Ontvangen Uitgegeven nog te besteden 

15.000,00 12.000,00 0 1 5.000.00 

Beleidskeuze 4: Stimuleren bredere ruimtelijke 

Beleidskeuze 6: Beschermen en zichtbaar maken 

Beleidskeuze 8: Open en tweezijdige Communicatie 

Project 34 Uitwerken Toekomstige Inlormatieworzieningen 
Project 35 Draagvlakcampagne 
Project 36 Opstellen/Uitkeren Bebordingsplan 

Beleidskeuze 9: Onderzoek en Monitoring 

45,000,00 
20 000,00 

5 000,00 

36,000.00 
16 000,00 
4.000,00 

10 000,00 
24 357,32 
4000,00 

35.000,00 
4,357,32 
1 000.00 

Project 44 Natuurewtuatieonderzoek 10 000,00 8 000,00 0,00 10 000.00 

Subtotaal Proiecten 135 000,00 108 000,00 73,376,23 51,623.77 

T2 Kosten Owrlegorgaan 
T2 1 Bijdrage SNP 
T3 De Zandwaaier 
14 Jaarplan Communicatie & Educatie 

5 749,00 
2 500,00 

33 000,00 
26 500,00 

4 599,20 
2 000,00 

26 400,00 
21 200,00 

5872,77 
2 500,00 

33 000,00 
26 500,00 

123.77 
0.00 
0.00 
0.00 

Subtotaal Ownge Bestedingen 67.749,00 54 199,20 67 872.77 123.77 

Initial Genfirn.il 202.749,00 162 199,20 141 249,00 

Ont\angen Voorschot \0n de Proyncle 162 199,20 

Bcsccdingenplan 2012 

Besloten werd verder de ontstane overbestedingen op de projecten 
'Draagvlakcampagne' en 'Kosten Overlegorgaan' te compenseren met de te verwachten 
onderbestedingen op andere projecten. 

Secretariaat 
De secretaris en projectondersteuner vormen dc ambtelijke ondersteuning voor het 
Overlegorgaan. Dit wordt verzorgd vanuit de Provincie Noord-Holland. In 2012 was 
Koosje Lever de secretaris van het park. Zi j werd in haar taak ondersteund door 
Willeke Duchesne. 

Adviescomnnssic 
Inhoudelijk wordt het Overlegorgaan bijgestaan door de Adviescommissie. Hierin 
hebben, naast de organisaties die in het Overlegorgaan vertegenwoordigd zijn, ook o.a. 
het Bezoekerscentrum De Zandwaaier, de stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk, 
Stichting Duinbehoud en een adviseur Natuur en Mdieu Educatie zitting. De 
Adviescommissie bereidt voor en geeft advies aan het Overlegorgaan over te nemen 
besluiten. 

Stuurgroep Natuurbrug Zandpoort / Natuurbruggen 
Besluitvorming over het project Natuurbrug Zandpoort vindt in een aparte 
Stuurgroep plaats. Deze Stuurgroep is samengesteld uit bestuurders en directeuren van 
dc deelnemende organisaties: Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Waternet. 
Natuurmonumenten, PWN, gemeente Zandvoort en provincie Noord-Holland. De 
voorzitter van het Nationaal Park Ls voorzitter van de Stuurgroep. 
De Stuurgroep is in 2012 twee keer bijeen geweest. Op 11 juni werd de stand van 
zaken rond dc Natuurbrug Zandpoort besproken. Besloten werd de Stuurgroep om te 
vormen tot een Stuurgroep Natuurbruggen waann ook bestuurlijke aandacht voor de 
andere twee geplande ecoducten in het Nationaal Park (over spoorlijn Overveen — 
Zandvoort resp. de Zeeweg) zou zijn. Op 7 december kwam de Stuurgroep voor het 
eerst in nieuwe samenstelling bijeen. Nieuwe leden zijn vertegenwoordigers van de 
gemeente Bloemendaal, Staatsbosbeheer en ProRail. De nieuwe Stuurgroep 
Natuurbruggen sprak zich uit voor de meest sociaal veilige variant voor het ecoduct 
over het spoor. Voor het ecoduct over de Zeeweg werd een keuze gemaakt over 
locatie en functie (beperkte recreatieve functie). 

De Stuurgroep wordt voor de Natuurbrug Zandpoort ondersteund door een 
ambtelijke projectgroep en een communicatiewerkgroep waar alle betrokken partners 
in vertegenwoordigd zijn. Voor dc Natuurbrug over de Zeeweg is o.l.v. dc provincie 



Noord-Holland ook een ambtelijke projectgroep ingesteld, fen slotte organiseert 
ProRail ter voorbereiding van de Stuurgroep zogenaamde stakeholdersbijeenkomsten. 

Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
De Stichting Ondersteuning Overlegorgaan is in 2006 opgericht om voor het 
Overlegorgaan, zelf geen rechtspersoon, financiële handelingen te kunnen verrichten. 
De Stichting kan subsidies, donaties cn andere bijdragen aanvragen en ontvangen ten 
behoeve van projecten van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De Stichting 
werkt ondersteunend aan en op verzoek van het Overlegorgaan. 
De Stichting is echter financieel eindverantwoordelijk. 
In het Stichtingsbestuur hebben dc volgende personen zitting: de voorzitter van het 
Overlegorgaan, een vertegenwoordiger van de gemeenten en een vertegenwoordiger 
van de terreinbeheerders uit het Overlegorgaan. 

De volledige samenstelling van Overlegorgaan, Adviescommissie, Stuurgroep 
Natuurbruggen en Stichting is weergegeven in bijlage I . 



Bescherming en ontwikkeling van 
natuur en landschap 
De bouw van drie ecoducten 
Koosje Lever, NacionaalPark Zuid-Kennemerland 

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland wordt doorsneden door de Zandvoortselaan, 
de Zeeweg en de spoorweg tussen Overveen en Zandvoort. Deze infrastructuur 
veroorzaakt 'versnippering': leefgebieden voor planten en dieren komen geïsoleerd van 
elkaar te liggen. Ook kleinere wegen kunnen een barrière vormen voor de natuur. 
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland wd de leefgebieden weer met elkaar 
verbinden zodat uitwisseling tussen de soorten weer mogelijk wordt. Dit vergroot de 
overlevingskans van planten en dieren in het duingebied. 
In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland worden kleine ontsnippenngsprojecten 
uitgevoerd, zoals paddentunnels, maar de meest ambitieuze projecten betreft drie 
grote natuurbruggen over de bovengenoemde grootste barrières. 

Kaart locaties Natuurbruggen 

Na een aantal jaren intensieve voorbereiding is in de zomer van 2012 dc bouw van de 
Natuurbrug Zandpoort over de Zandvoortselaan begonnen. Dit ecoduct zal het 
Nationaal Park verbinden met de Amsterdamse Waterleidingduinen. 1 czamen met de 
twee andere bruggen zal een 7500 ha groot aaneengesloten duingebied ontstaan. 
Hieronder meer daarover. 

In 2012 is ook een stap voorwaarts gezet in de richting van de twee andere ecoducten 
in het Nationaal Park. ProRail heeft twee varianten uitgewerkt voor een ecoduct over 
dc spoorlijn Overveen — Zandvoort. De stuurgroep koos uiteindelijk de meest sociaal 
vcÜige variant. Dit ecoduct — dat uitsluitend een natuurfunctie zal krijgen - zal betaald 
worden met geld uit het Meerjarenprogramma Ontsnippenng van het Rijk. In het 
voorjaar van 2013 zal ProRaü de officiële subsidieaanvraag indienen. 



De provincie Noord-Holland is begin 2012 voortvarend gestart met de 
voorbereidingen voor het ecoduct over de Zeeweg. In de stuurgroep is eind 2012 een 
keuze gemaakt voor locatie en functie (beperkt recreatief, nl. alleen ruiteroversteek). 

Natuurbrug Zandpoort 
Bij de bouw van Natuurbrug Zandpoort over de Zandvoortselaan , die ook een 
recreatieve verbinding gaat vormen, werkt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
samen met Watemet, Natuurmonumenten, PWN, gemeente Zandvoort en de 
Provincie Noord-Holland. Afspraken over de besluitvorming, financiering, aanleg cn 
beheer van de Natuurbrug zijn in 2011 vastgelegd m een 
samenwerkingsovereenkomst. 
De uitvoering wordt begeleid door de directie Beheer en Uitvoering van de Provincie 
Noord-Holland. 

De kosten voor het project zijn geraamd op € 9,1 miljoen. De Europese Unie draagt 
vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bij met mim € 
3,17 miljoen. De provincie stelt € 2,9 mdjoen beschikbaar, terwijl de Nationale 
Postcode Loterij een bedrag van € 950.000 bijdraagt. P W N en Waternet zetten ieder 
€ 500.000 in. Bovendien leveren P W N , Waternet en Natuurmonumenten grond voor 
het project, ter waarde van resp. € 610.000, € 241.000 en € 70.000. 
Verder heeft het Prins Bemhard Cultuurfonds een donatie toegezegd van ë 33.000. 
Dit bedrag zal worden gebruikt voor een monitoringsprogramma. 

Op 31 oktober 2012 gaven betrokken bestuurders het startsein voor de bouw door 
gezamenlijk de schop m de grond te steken. Een feestelijke dag waar jarenlange 
voorbereiding aan voorafgegaan was door heel veel mensen. De voorzitter sprak 
daarbij het motto uit 'Samenwerkina loont'. 
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Omgevingsvergunning 
Eind april 2012 gaf het college van B&W van de gemeente Zandvoort de 
omgevingsvergunning voor de Natuurbrug af. Hiertegen konden bezwaarmakers nog 
in beroep gaan. De eerder geuite bezwaren hadden voornamelijk betrekking op het 
doorgaand fietspad in de Amsterdamse Waterleidingduinen (zie hieronder) en het 
verdwijnen van parkeerplaatsen.. 

Op 5 juli j l . wees de rechter een door een 'buurman' ingediend verzoek tot voorlopige 
voorziening af, met als argument dat het algemeen belang van de brug voor het belang 
van de buurman gaat. Er kon dus gewoon met de bouw gestart worden. 
Eind november 2012 Ls het beroep tegen de omgevingsvergunning zelf door de 
rechtbank behandeld. De uitspraak volgde begin 2013. Uiteindelijk bleek de 
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omgevingsvergunning bestand tegen de bezwaren. 

Fietspad Oase - Natuurbrug Zandpoort 

De provincie en de EU hebben in hun subsidievoorwaarden voor de natuurbrug een 
doorgaande fietsverbindmg (tussen Zandvoortselaan en Oase) opgenomen. Hiermee 
wordt tegemoet gekomen aan een jarenlange wens bij gemeenten en provincie om een 
betere recreatieve verbinding te maken tussen de Haarlemmermeer en de Zandvoortse 
kust. Het vinden van een haalbaar tracé Ls niet eenvoudig gebleken. Een eerste variant 
haalde het niet omdat de gemeente Amsterdam daar niet mee akkoord ging. Ook een 
tweede variant, de zogenaamde 'Buitenrandvariant', die met een klankbordgroep was 
opgesteld, sneuvelde. Uit de natuurtoets bleek dat het aanleggen van die variant 
negatief effect heeft op de natuurwaarden, waaronder het habitattype grijs duin en de 
populatie nauwe korfslakken. Op 7 mei 2012 maakte de provincie een nieuw, 
technisch en juridisch haalbaar tracé bekend dat voorgelegd werd aan de besturen van 
Amsterdam, Bloemendaal en Zandvoort. In de nieuwe randvariant wordt aantasting 
van natuurwaarden en wandelgenot voorkomen. Na instemming van Bloemendaal en 
Zandvoort gaf op 19 september j l . ook de gemeenteraad van Amsterdam akkoord. 
Daarmee kon aan de voorwaarden van EFRO en Provincie voor financiering van de 
natuurbrug worden voldaan. 

Maaien van de natte duinvalleien 
RuudLuntz. Natuurmonumenten 

In 2012 hebben de beheerders voor het laatst gebruik gemaakt van een NPZK-
subsidie voor het beheren van vochtige duinvalleien. Om te zien of deze subsidie 
resultaat heeft gehad hoef je eigenlijk geen plantenkenner te zijn. 

Vanaf eind april verschijnen de eerste rietorchissen en in juli verschijnen bitterling, 
slanke gentiaan en pamassia. En met name de laatste komt massaal voor en kleurt 
delen van de natte valleien wit. Begrazing door Schotse hooglanders en koniks en een 
toenemend aantal konijnen leidt er toe dat het maaien steeds minder nodig Ls. Het 
terugdringen van struweel (duindoorn) blijft in het beheer nog wel een aandachtspunt. 

Pamassia Foto: Jowicn van der Vegte 

In de vochtige duinvalleien komt een waslijst van planten voor die op de rode lijst 
staan, je vindt er onder andere acht soorten orchideeën, twee soorten gentianen en drie 
soorten duizendguldenkruid. Missie dus geslaagd: onze vochtige duinvalleien zijn 
inmiddels een parel om trots op te zijn. 

Noordwest Natuurkern stuift als een tierelierl 
Marieke Kuipers, PWN 

In 2012 is het project Noordwest Natuurkern van een papierpraatplan een levend 
duin geworden. Half januari heeft een kraan de eerst hap zand genomen van de grote 
duin westelijk van het Cremetmeer in Duin en Kruidberg. In één middag waren al 



enkele honderden m2 zwarte bodem afgegraven tot op het oorspronkelijke 
duinprofiel. Na 6 weken waren ook twee paraboolduinen in de Kennemerduinen van 
hun groene jas ontdaan en lagen als stuivende blinkerts in de middagzon. Dit was de 
eerste uitvoeringsfase van het project. 

Het project Noordwest Natuurkern behelst het herstellen van een stuivend 
duinlandschap in de rustige noordwesthoek van het park. Uit eerdere expenmenten 
om duinen weer te laten stuiven bleek dat er meer wind en zout nodig is om de 
nieuwe begroeiing op kaal gemaakte duinen te remmen en duinen opnieuw te laten 
wandelen. Het stuivende landschap van het project Noordwest Natuurkern begint 
met vijf windsleuven in de buitenste duinenrij aan het strand en vervolgens vijf 
paraboolduinen die landinwaarts en benedenwinds van de sleuven liggen. 

In september begon de tweede uitvoeringsfase van het project. Eerst werden de laatste 
twee landinwaarts gelegen paraboolduinen kaal gemaakt. Op 5 oktober is de eerste 
sleuf open gegraven door Gedeputeerde Bond van de Provincie Noord-Holland en 
bestuurder Pluckel van Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit onder toeziend oog 
van ca. tachtig genodigden en nationale en regionale T V , radio en kranten. Op 30 
december Ls de meest zuidelijke sleuf met een leuke publieksactiviteit opengesteld als 
nieuwe strandopgang Kattendel. Vanaf die tijd zijn er vele korte, lichte stormen 
geweest en dat was fantastisch, want het stoof als een tierelier in de nieuwe 
windsleuven en op de kale parabolen. Alles ook te zien vanaf het fietspad en in de 
nieuwe strandslag. Het project werd vóór het broedseizoen van 2013 afgerond. 

I,;I:UMI- h.ip ml ivn v.m dc sli-mxn Foto: P W N 

Restauratie en beheer Elswout, Duinvliet en Middenduin 

Marieke Schatteleijn, Staatsbosbeheer 

Restauratie 

Op landgoed Elswout werden verschillende bouwwerken gerestaureerd, mede mogelijk 
gemaakt door de BRIM subsidie (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding 
monumenten); 2 bruggen werden opgeknapt en opnieuw geschilderd, de blokhut in de 
hertenbaan kreeg een nieuw rieten dak voorzien en de wanden werden hersteld met 
eikenhout van het landgoed. De in 1890 gebouwde Orangerie werd zowel van binnen 
als van buiten gerestaureerd. Een aantal woningen op en rond Elswout en Middenduin 
werd eveneens opgeknapt. 

De hoofdpaden op Landgoed Duinvliet werden eind 2012 voorzien van een nieuwe 
bestrating. 
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Grooc bomen onderhoud 
In 2011 werd een V T A (Visual tree assessment) uitgevoerd op Elswout en Duinvliet. 
Hieruit bleek dat een aantal van de zeer oude bomen in slechte staat was. Er werd in 
korte tijd een onderhoudsplan gemaakt en aanvullende onderzoeken werden gedaan 
naar boomholtes en vleermuizen. Een gedeelte van Elswout werd tijdelijk afgesloten 
en publiek werd geïnformeerd middels persberichten, flyers en een informatiemiddag. 
Gedurende de winter zijn er bomen geveld, gesnoeid en gekandelaberd. Op 15 maart 
waren de werkzaamheden voltooid en werd Elswout weer geheel toegankelijk voor het 
publiek. 

En er verdwenen niet alleen bomen, er kwam er ook iets moois bij: Meer dan 200 jaar 
deed een prachtige eik dienst als poortwachter van Landgoed Duinvliet. De inmiddels 
dode boom werd ontdaan van haar takken en samen met de bewoners van het 
Ramplaankwamer bedachten de boswachters een ontwerp voor een ruim vier meter 
hoge houtsculptuur, welke in november werd onthuld. Het project werd gefinancierd 
door het Wapen van Kennemerland, het restaurant aan de rand van het NP, dat een 
historische verbinding heeft met landgoed Elswout. 

Maaien Zanderij vlakte 
faarlijks wordt de vegetatie van de Zanderij vlakte in Middenduin gemaaid en 
afgevoerd- een van de gezamenlijke projecten binnen het NPZK. Het voormalig (rijk 
bemeste) bollenland wordt door dit beheer steeds meer verschraald en ontwikkelt zich 
tot een duinvalleivegetatie. 

Project Herstelplan Parkaanleg Koningshof 
Wim (Jrootendorst, Natuuimonumenten 

Villa Koningshof en haar parkaanleg waren dringend aan een opknapbeurt toe. Het 
gebruik van de gebouwen als kantoor en werkplaats deed de gebouwen geen goed en 
het park kreeg ook niet de aandacht die het verdiende. In 1999 werd een 
bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd, gevolgd door een "Cultuurhistorische analyse, 
waarde stelling en visie Koningshof te Overveen". 
In 2005 kreeg SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen de 
opdracht een "Herstelplan Parkaanleg Koningshof' te schrijven. In 2010 vond 
Natuurmonumenten een koper voor de villa met bijgebouwen, waarbij de grond in 
erfpacht werd uitgegeven. 

V'üla Koningshot Foto: Martm Stevens, Natuumionumontcn 
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Met de koper zijn direct afspraken gemaakt voor het herstel van de buitenplaats als 
een geheel en ieders rol daarin. 
In mei 2 0 I I is het Herstelplan Parkaanleg Koningshof wat bijgesteld en in september 
van dat jaar werd de omgevingsvergunning aangevraagd. Met de direct omwonenden 
werd het plan besproken, in het Overlegorgaan werd een korte presentatie gehouden 
en op Open Monumentendag werd het publiek verteld wat de plannen zijn. De 
benodigde financiële middelen voor het herstelplan komen uit de verkoop van de 
gebouwen en de erfpachtopbrengst van de grond. 

In december 2012 was de laatste vergunning binnen en startte de Firma Mense met 
kapwerkzaamheden voor de gewenste variatie in de bosvakken en om licht op de 
bodem te knjgen voor kruiden en struiken. Ook werd meteen ruimte gemaakt voor de 
nieuw aan te leggen parkeerplaats en het opnieuw te realiseren wandelpad uit het 
vroegere ontwerp. 

Plattegronti Koningshof, Nariuinnontimcntcn 

In februari 2013 zal de firma M I N de half verharde parkeerplaats realiseren en het 
nieuwe wandelpad om de wei aanleggen. Ook krijgt de oprijlaan een opknapbeurt. 
In de nazomer van 2013 wordt een nieuw hek aangebracht rondom de wei die de 
bijzondere vorm moet versterken. Zitbanken, fietsenrekken en tuinhekken worden in 
dezelfde stijl vormgegeven. 
Uiteindelijk worden in het winterseizoen 2013/2014 nog heesters en stinzenflora 
aangeplant om het geheel te complementeren en zullen de vroegere nutstuinen weer 
beleefbaar worden gemaakt. Deze nutstuinen, met daarop de voormalige Fazanterie 
zullen alleen tijdens excursies toegankelijk zijn. 

Het benodigde onderhoud zal daarna in eigen coördinatie, maar vooral uitgevoerd 
door vrijwilligers, worden verzorgd. 

Uitvoering herstelplannen bosparken 2007-2017 
Ingrui Storm, gemeente Bloeniendmü 

Fen aantal bosparken van de gemeente Bloemendaal ligt binnen het Natura 2000 
gebied en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dat zijn onder andere Caprera, het 
Wethouder van Gelukpark, het Enschedcpark/Haemstede Bos en het 
Brouwerskolkpark. Voor deze parken zijn herstelplannen vastgesteld om de natuur-, 
landschappelijke- en recreatieve waarden te herstellen. 
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In 2012 Ls het volgende gedaan: 
De uitvoering van het herstel van het Bloemendaalse bos is voortgezet. Onder andere 
is het historische padenplan hersteld, en LS doorgegaan met het verwijderen van 
esdoorns en Amerikaanse vogelkers. 
De uitvoering van het herstel van het Enschedépark/Haemstede Bos is afgerond. Hier 
vindt nu regulier onderhoud plaats. 
De voorbereiding van het herstel van Caprera is opgestart (o.a. eerste inzet van een 
schaapskudde, het plaatsen van informatieborden). Verder hebben er in 2012 twee 
bijeenkomsten van de klankbordgroep Herstel Bosparken plaatsgevonden. 

Inzet Vrijwilligers 

Vrijwilligersinzet voor Staatsbosbeheer 
Marieke Schatteleijn, Sr.iatshosbeheer 

Vanaf 2005 Ls een groep vrijwilligers actief die de boomgaarden op Landgoed 
Elswout onderhoudt. Staatsbosbeheer ondersteunt de vrijwilligers met kleding, 
gebruik van opslagruimte en kruiwagens, alsmede zorgt SBB voor het basisonderhoud: 
het maaien van de het gras, het snoeien van de heggen en het opruimen van snoeiafval. 
Het onderhoud van de boomgaarden is echter zeer arbeidsintensief en vraagt 
specialistische kennis. Dankzij deze groep vrijwilligers wordt de boomgaarden weer 
haar oude glone teruggegeven. 

Vrijwilligers aan het werk op Elswout Foto; Ingeborg de Boois 

In 2012 werd door het NPZK een subsidie toegekend. De werkgroep schafte hiermee 
22 Appel-, peren- en pruimenbomen van oude rassen aan en inmiddels zijn de laatste 
lege plekken in de boomgaard opgevuld. De boomgaard is nu weer compleet en het 
publiek kan er optimaal van genieten. 

Verder werkten verschillende vrijwdligerswerkgroepen op Landgoed Duinvliet 
(verwijderen Japanse duizendknoop) en Elswout (zagen van Esdoorn, brandnetels, 
Amerikaanse vogelkers) en Middenduin (zagen van Esdoorn, Amerikaanse vogelkers, 
berken). Op de landgoederen is dit nodig om voldoende licht op dc bodem te 
garanderen voor de stinsenplanten en in de duinen werd op deze manier weer een 
aantal open stukken gecreëerd. 

Vrijwilligersinzet voor Natuuimonumenten 
Maaike Hoogland, Natuurmonumenten 

Natuurmonumenten is erg blij met de inzet van haar vrijwilligers. Ook in 2012 zijn er 
weer volop vrijwilligers actief geweest. Er is een aantal vaste groepen, zo Ls er 
tweemaandelijks op zaterdag een groep actief die allerlei terreinklussen doet, wekelijks 
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is er een groep die de rasters rond de gebieden controleert en repareert. Daamaast is er 
een groep vrijwdligers die op zondagmiddag, op drukke plaatsen aanwezig is om 
vragen van bezoekers te beantwoorden en tips te geven voor een bezoek aan het 
gebied. Verder is er een aantal vrijwilligers die excursies geven namens 
Natuurmonumenten, zoals een nachtegalenavond, paddenexcursie of een dia lezing in 
het bezoekerscentrum De Zandwaaier. Tot slot bestaan binnen de vaste groepen met 
vrijwilligers nog de inventanseerders. Deze groep telt de verschillende planten- en 
dierensoorten. Naast de vaste vrijwilligers zijn er ook een aantal bedrijven en 
organisaties die zich een dagje hebben ingezet. Zo was net als vorig jaar I V N Zuid-
Kennemerland weer van de partij. 

Vrienden van het Kennemerstrand 
Henme Miltenburg, Vnenden van bet Kennemerstrand 

In het seizoen 2012 heeft het Kennemerstrand een metamorfose ondergaan. Het 
natuurherstel project "Kennemerstrand 2011-20I2" is gerealiseerd. Hr is daardoor 3 
ha duinstruweel omgevormd in open duinvallei. Met aannemer Bert Korfage is het 
vooropgesteld plan om wdgcnopslag en duindoorn te verwijderen opgepakt en bijna 
dagelijks daar waar nodig in overleg bijgesteld. Deze samenwerking LS als zeer positief 
ervaren, waarbij groeiplaatsen van diverse plantensoorten zijn ontzien en de 
hoogteverschillen in het duin zijn behouden. Het nieuwste project "Zandhagedis" is 
begin 2013 gestart en in zijn geheel uitgevoerd. Het doel van dit project is: behoud en 
herstel van karakteristieke open duinvcgetaties in het droge deel aan de randen van het 
natuurgebied. Er zijn open verbindingszones gemaakt, die uitwLsseling van plant en 
dier meer mimte geeft. Door subsidiegelden en afspraken met de uitvoerders strak te 
combineren, zijn we erin geslaagd optimaal gebmik te maken van alle middelen. 

In samenwerking met de Nederlandse Heidemaatschappij hebben we een bock 
uitgebracht: "Een duinvallei vol verrassingen; Werkplan Natuurbeheer 
Kennemerstrand 2013-2019". Dit werkplan geeft een beschrijving van het gebied, de 
doelstelling van het herstel- en onderhoudsbeheer, een concreet activiteitenplan en een 
kostenraming. Dit boek Ls voor het bijeen knjgen van beheergelden en ook om 
vrijwilligers te informeren over de geheimen van dit gebied. 

Kennemerstrand vanuit de lucht Foto: H . Botman 

In 2012 Ls een aanzet gemaakt om nieuwe vrijwilligers meer te betrekken bij het 
beheer van het gebied. Vooral het beheer van die delen die zeer kwetsbaar zijn en 
minder toegankelijk zijn voor zware machines, zouden in de toekomst door 
vrijwilligers kunnen worden gedaan. De natuurwerkdagen zijn goed bezocht. 
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Variërend van 15-25 mensen. W i j hebben geparticipeerd in de "Landelijke 
natuurwerkdag; 3 november 2012" en " N L doet; 16 maart 2013". 

De activiteiten met vrijwilligers bestonden uit riet en duindoorns maaien en harken, 
illegale doorgangen dichten, voetganger hekwerken maken en plaatsen, zwerfvuil 
opruimen. Om een goed fundament te leggen, bieden we actieve vrijwilligers een 
cursus bosmaaier aan. Ook een cursus EHBO in het veld en werken met een eenassige 
maaimachine staan op het verlanglijstje. Met de opgedane ervaringen maken we een 
handleiding voor vrijwilligers. Met het aanbieden van dergelijke cursussen proberen 
we vrijwilligers op een veilige manier meer te binden en continuïteit in te bouwen. 

Voor de toekomst wd de VKS ook de pijlers richten op regulering van de 
hondenuitlaat in het gebied en verbetering van de waterkwaliteit van het meer. 

17 



Flora en Fauna 
LibeUen in het NPZK 
Frans Koning, KNNVLtbellenwtrigtoep Zuid-Kennemedand 

Alle 13 routes zijn in 2012 weer zes tot tien maal bezocht; in geheel Zuid-
Kennemerland zijn 28 routes gelopen. Door het niet geweldig zomerweer zijn de 
telresultaten minder dan in 2011. Voor het NPZK was 2012 een slecht libellenjaar. 
Er werd 17% minder geteld t.o.v. 2011. het aantal libellen was 14.528, het minste 
aantal sinds 2006. Het aantal soorten was 28 (in 2 0 I I : 30). Het aantal soorten 
juffers was 14 (in 2011: 13 soorten). Het aantal echte libellen nam met 25% af. Het 
aantal soorten is nu 14 cn in 2011 was dit 17. 
< Noordse witsnuitlibel Foto: Frans Koning> 
De werkgroep heeft dne excursies mogen geven. Bijzonder leuk was de excursie op 30 
juni voor de jeugdleden van de natuurwerkgroep uit Almere. In het voorjaar, 26 aprd 
vond er een zeer goed bezochte lezing door Harm Niesen plaats en in het najaar, 25 
oktober, kwam Dick Groenendijk op bezoek die ons met een complete 
nascholingscursus "determineren van larvenhuidjes" wist te boeien. 
De excursie in Middenduin op 8 juli viel samen met de pubhek dag in de Zandwaaier. 
Ondanks de vele regen waren er toch nog 10 deelnemers . Gelukkig werden de 
excursies in de A W D op 24 en 30 juni een stuk beter bezocht. A l met al hebben we 
ruim honderd personen iets over libellen kunnen vertellen. 

Monitoring Middenduin 
Mnnekc Schatteleijn, Staatsbosbeheer 

Dit jaar werd wederom door de vrijwilligers van het K N N V in het gehele NPZK een 
libellemnventansatie uitgevoerd. In Middenduin werd de route aangepast zodat oude 
secties (die 20 jaar geleden ook werden gemeten) toegevoegd werden aan de huidige 
route. Met name de graslandjes bij de Zandenjvaart bleken interessante 
waarnemingsgebieden. 

Op safari in de duinen 
Jenny van Rijn, PWN 

Vrijdagmiddag 9 november openden johan Rcmkes, Commissaris van de Koningin in 
Noord-Holland, cn Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort. het Wisent pad. Dit 
'safari pad' is de enige m zijn soort in Nederland. Dit pad loopt door een deel van het 
Kraansvlak. het leefgebied van een kudde wilde wisenten. Wandelaars kunnen het pad 
op eigen gelegenheid belopen en krijgen zo de kans de wisenten in het wdd te zien: 
Een unieke ervanng. 
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Op safari In dc duinen. Foto: PWN 

P W N en ARK Natuurontwikkeling hebben vijf jaar ervaring opgedaan met het 
samengaan van wisenten en mensen. Een kleine 2000 bezoekers zijn m die penode 
onder begeleiding van een boswachter of ecoloog het Kraansvlak in geweest. Nooit is 
er een probleem ontstaan, mits men de wisenten respecteert. Daarom hebben beide 
organisaties er alle vertrouwen in om bezoekers de gelegenheid te bieden zonder 
begeleiding van een boswachter een deel van het Kraansvlak te bezoeken via het 
speciale Wisent pad. 

Vanaf zaterdag 10 november was iedereen welkom. Een groep bestaande uit 
studenten en vnjwilligers was dagelijks langs het Safari pad te vinden om bezoekers 
voor te lichten en te informeren. De studenten hebben bezoekers geënquêteerd om 
hun ervanngen en verwachtingen in kaart te brengen. Vele honderden mensen hebben 
afgelopen maanden gebruik gemaakt van het pad. Per I maart 2013 is het pad 
tijdelijk gesloten vanwege het broedseizoen. P W N en ARK zijn bezig om de 
opgedane ervaringen te evalueren. 
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Natuurgerichte recreatie, 
communicatie en educatie 
Het bezoekerscentrum 
In 2012 bezochten 38.000 mensen het bezoekerscentrum De Zandwaaier. Daarvan 
namen bijna 3.400 bezoekers, voornamelijk kinderen, deel aan de buitenactiviteiten 
van het bezoekerscentrum. De populairste activiteiten zijn de hulpboswachter en 'de 
schatkist van Johannes'. 

Excursies in het Nationaal Park 
ln het Nationaal Park Zuid-Kennemerland hebben onze partners ( I V N , SBB, N M , 
P W N ) en de K N N V , Vogelwerkgroep en Copernicus vorig jaar 110 excursies 
aangeboden. Hieraan hebben in totaal 2.300 mensen deelgenomen, waarvan 70% 
volwassenen. Bovendien zijn er vijftig excursies georganiseerd op aanvraag. Zo gmgen 
nog eens ruim achthonderd bezoekers op pad met een natuurgids. 

Aantal deelnemers aan activiteiten in NPZK in 2012: 

Aantal 
deelnemers 

Geotganis eerde 
activiteiten 
Activiteit zandwaaier 3388 
Excursies NPZK, 
I V N , SBB. N M , 1920 
PWN 
Excursies KNNV, 
Vogelwerkgroep, 400 
Copemicus 
Groepsaan vragen 823 
Subtotaal 6531 
Evenementen 6300 
Totaal II838 

Draagvlakcampagne voor omwonenden 
Het jaar 2012 stond in het teken van het betrekken van omwonenden bij het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een Draagvlakcampagne had als doel de 
buurtbewoners actief betrekken bij het reden en zeden van het Nationaal Park 
waarnaast zij wonen. 
Tussen februari en juli verschenen er 21 artikelen in het Haarlems Dagblad en de 
IJ muider Courant onder de titel 'Dol op de duinen'. Alleen het Haarlems Dagblad 
heeft al een oplage van ca. 40.000, en bereikt zo'n 137.000 lezers. Met de artikelen 
werden lezers enerzijds geïnformeerd over natuurbeheer en ontwikkelingen in het 
park. Anderzijds werden zij uitgenodigd hun verhalen en visie te delen. Deze werden 
ook in de kranten gepubliceerd. De speciaal voor hen georganiseerde openbare 
informatieavond in november werd door tachtig personen bezocht. De campagne ts 
afgesloten met het Nationaal Park Zomerfestival (zie ook kader). 
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Nationaal Part 

ZOhEft 
FESTIVAL 

www.np-zuidkannamarland.nl TW fc 

affiche zomerfestival 

Evenementen 

Zeven activiteiten werden georganiseerd door een samenwerking van één of meerdere 
partners en derde partijen. De promotie verliep via de NPZK-media, zoais dc 
activiteitenflver en nieuwsbrief, berichten via Twitter en Facebook, en advertenties, 
persberichten, en websites van derden. De evenementen trokken 6.300 
geïnteresseerden. De Paddenstoelendag en het twee dagen durende Nationaal Park 
Zomerfestival trokken de meeste bezoekers. 

Een overzicht van de evenementen: 

O Nationaal Park Winterwandeling Op 19 februari maakten 900 mensen een 
wandeling door Zandwaaier. Organisatie i.s.m. het Haarlems Dagblad. 

O Wilde Buitendag Ondanks het slechte weer trok dit terugkerende ouder-kind 
evenement op 17 aprd 250 kinderen en 170 ouders. Organisatie: Zandwaaier 
en Natuurmonumenten 

O Nationaal Park Zomerfestival Dit was een tweedaags evenement, met op 
zaterdag 7 juli 350 bezoekers en op zondag 8 juli 1.000 bezoekers. 

O Poëziedag Voor de vierde keer op rij georganiseerd door de Stichting Kleine 
Revolutie producties uit Haarlem op Landgoed Elswout. Het festival was 
een groot succes met 800 bezoekers. De bijdrage van het Nationaal Park, een 
unieke bomenexcutsie, met bijpassende poëzievoordracht, werd goed 
bezocht. 

O Paddenstoelendag werd georganiseerd door I V N Zuid-Kennemerland op 
landgoed Elswout op de eerste zondag in oktober. Deze dag trok ca. 800 
bezoekers. 

O Schaapjes in 't veld Ook dit jaar bracht het kerstkoor en de schaapskudde 
kerstsfeer in het bezoekerscentrum. Ruim 100 mensen genoten van de 
muziek, warme chocolademelk en bijzondere sfeer. Georganiseerd door 
P W N en De Zandwaaier. 
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Spetterend zomerfestival op 7 & 8 juli 2012 
Een heel weekend lang was het voluit genieten! Dwars door het hele Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland was er van alles te beleven. Iedereen kon op verschdlende 
manieren kennis maken met dit prachtige natuurgebied; zee, strand, duinen, bos .. .èn 
landgoederen. Wie is er nu niet Dol op de duinen?! 

Zaterdag 7 juli stonden stoere outdoor activiteiten door het hele National Park op het 
programma; 
fietsen, wandelen, vliegeren, kompas adventure, boogschieten, branding kanoën. O f 
juLst een rustige mindfijlness workshop, 's Avonds speelde theater 't Woud Ensemble 
de voorstelling Kracht & Nacht bij 't Wed, Vespucci Quartet en mezzosopraan bij 
pavdjoen Beach Inn en een driesterren overnachting in de tuin van landgoed Duin & 
Kruidberg. Alles in de buitenlucht! 

Zondag 8 juli startte met een wandeling voor vroege vogels inclusief ontbijt bij 
Kraantje Lek. Rondom Bezoekerscentrum Dc Zandwaaier was een groot 
festivalterrein de hele dag door veel te doen was. Een greep: natuurfilms, 
schaapskudde met herder, Culinaire Tuin met hapjes van topchefs geïnspireerd op de 
duinen (Vrienden van Jacob, Karmeliet/Dumcafé), Sdent Nature disco, 
poppentheater De Zdveren Maan, live radio, groene en culturele informatiemarkt, 
Strandatelier, insecthotel maken, diersporen in gips gieten, mini-mountainbike, 
steppen, schdderen van 360 ° panorama door kunstenaars op de Watertoren, wisenten 
of vlinders gaan zien met de boswachter 

Evenementen Elswout en Duinlus t 
Marieke Schatteleijn, Staatsbosbeheer 

Naast de evenementen die door de beheerders en het NPZK worden georganiseerd, 
zijn er ook derden met bijzondere initiatieven. Een greep uit de gebeurtenissen in 
2012: 

O Stichting Plein Elswout organiseerde een benefiet concert. Het Kennemer 
Jeugdorkest speelde klassiek en pop op het plein voor het Grote Huis van 
Elswout. Dc opbrengst is bestemd voor de restauratic van dit plein. 

O De onuoep N C R V filmde een gedeelte van de populaire jeugdserie 
Z@ppendael op Landgoed Duinlust 

O De jaarlijkse Achmea-loop; tijdens dit grootse evenement legden 4900 
deelnemers het parcours af door de duinen en landgoed Duinvliet 

O Yogalessen op de picknickweides van Landgoed Elswout 
O Bijzonder om te vermelden is de toenemende vraag naar locaties voor as 

verstrooiing. Landgoed Elswout blijkt een geliefde plek hiervoor en in 
samenwerking met Stichting Natuurlijk Herdenken werd in 2012 aan 
verschillende families de gelegenheid geboden om deze wens uit te voeren. 

Gastheren Nationaal Park — Duurzaam Toerisme 
In 2012 werd dc tweede cursus 'Gastheer van het Nationaal Park' voltooid door 
negen nieuwe deelnemers van horeca- en recreatieondernemers uit de buurt. Z i j 
kunnen vanaf nu hun gasten informeren over het park. A l 38 medewerkers van 19 
recreatiebedrijven waren inmiddels opgeleid tot gastheer of -dame. Voor deze 
bestaande gastheren werd een netwerkdag georganiseerd. Voor Stay Okay Haarlem is 
een verkorte versie van de cursus gemaakt. Deze medewerkers zijn (nog) geen officieel 
gastheer, maar kunnen hun gasten nu wel beter informeren over de mogelijkheden m 
het park. Gastheren hebben in 2012 diverse onderdelen van het Zomerfestival-
programma georganiseerd, zoals outdoor activiteiten, een dnesterrenovernachting in 
de tuin van het Landgoed Duin-en Kruidberg, een culinair plein en catering bij theater 
bij 't Wed. 
Tijdens de terugkombijeenkomst bleek uit een enquête dat de ondernemers behoefte 
hadden aan communicatiemiddelen waarmee ze hun erkende gastheerschap beter 
kunnen uitdragen. Op basis van deze uitkomsten zijn m 2012 een banner en een 
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digitaal logo ontwikkeld. In 2013 zal nog een folderbakje worden ontwikkeld. 

Educatie basisonderwijs 

Het bezoekerscentrum organiseert diverse schoolexcursies onder leiding van een gids 
of boswachter. Er wordt een 'doorlopende leerlijn' aangeboden. Dit betekent dat voor 
iedere groep in het basisonderwijs excursies worden aangeboden waarvan de leerdoelen 
op elkaar zijn afgestemd. In 2012 zijn er 81 excursies georganiseerd en 2.025 
leerlingen gingen op pad met een schoolgids. De meeste scholen kwamen uit Haarlem 
en Heemstede. In 2012 is ook de strandexcursie voor groep 7 en 8 opgefrist. 

w 

i Kinderen op stap in de duinen 

Communicatiemiddelen 
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland verstuurde in 2012 25 persberichten over 
activiteiten. Meer dan 900 mensen ontvingen onze zes digitale nieuwsbrieven. Er werd 
een activiteitenflyer gedrukt die overzicht geeft van alle publieksexcursies en 
evenementen in het Nationaal Park. De flyer verschijnt vier keer per )aar in een oplage 
van 8.000. De eveneens papieren informatiebrochure bevat achtergrondinformatie 
over het park en wordt gratis verstrekt via De Zandwaaier en een aantal locaties, zoals 
bij gastheren van het Nationaal Park. Van de herziene brochure, eveneens vertaald in 
Engels, Frans en Duits, werden in 2012 2.000 exemplaren gedrukt. 

Website en social media; 

Abonnees nieuwsbrief 

Bezoekers website 
Volgers Twitter 
Vrienden Facebook 

914 
73.53 
9 
269 
267 

Bezoekers web 
2010-2012 
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Nieuw bezoekerscentrum De Kennemerduinen 
Nadat P W N succesvol alle procedures bij gemeente Bloemendaal en provincie 
Noord-Holland had doorlopen, Ls zij in oktober 2012 gestart met de bouw van het 
nieuwe bezoekerscentrum bij ingang Koevlak. Het streven is optimale duurzaamheid, 
cn zelfs het internationaal certificaat voor duurzaam bouwen BREEAM op excellent 
niveau, te halen. De oplevering van het gebouw wordt verwacht eind mei 2013, 
waarna het bezoekerscentrum medio 2013 zal verhuizen naar de nieuwbouw. 

Prosentaticwand in het nieuwe be/.oekerscentnim 

In 2012 is de tentoonstelling voor het nieuwe bezoekerscentrum verder uitgewerkt 
naar een definitief ontwerp, dat eind van het jaar is goedgekeurd. Perspekt Studio's 
heeft opdracht gekregen voor realisatie van dit ontwerp, waarin de preparaten uit het 
huidige bezoekerscentrum weer een hoofdrol zullen krijgen. In het publieksgedeelte 
van het gebouw komt naast een tentoonstellingsruimte, informatiebalie en winkel ook 
een horecagelegenheid en twee zalen met bijbehorende voorzieningen. Van de 
buitenruimte is het parkeerterrein met 284 plaatsen al heringericht. Voor oplevering 
van het gebouw wordt ook de buitenruimte rondom aangevuld met een erf en een 
kleine buitenspeelplaats tussen twee duintjes, met o.a. een waterpomp. 
In het bezoekerscentrum worden sinds eind 2012 voorbereidingen getroffen voor de 
ophanden zijnde verhuizing: routes en verhuurproducten worden aangepast, 
materialen geactualiseerd en opgeruimd, winkelvoorraad opgeruimd en inzet op 
bieden van nog duurzamer aanbod. De inrichting van zalen wordt bepaald en de 
voorbereidingen voor een huurovereenkomst met de horecaondernemer worden 
getroffen. Bezoekerscentrum. P W N en I V N werken nauw samen om goede 
communicatie te waarborgen gedurende de bouw, en rond de verhuizing en officiële 
opening die najaar 2013 zal plaatsvinden. 

Overige infoimatievoorzieningen: Elswout en Pieter Vermeulen Museum 
In 2012 werd door Staatsbosbeheer met bureau Perspekt de conceptvormgeving voor 
de nieuwe locatie bedacht. Informatie over de landgoederen en de cultuurhistorie aan 
de binnenduinrand van het Nationaal Park zal in de Poort van Landgoed Elswout 
worden gerealiseerd. Ook werd het eerste materiaal aangeschaft; een stereokijker die 
op het landgoed geplaatst zal worden en de bezoeker een kijkje verschaft in het njke 
verleden van het landgoed. 

Aan het Kennemermeer wd de gemeente Velsen een Kast Innovatie en Informatie 
Centrum realiseren waarin het Pieter Vermeulen Museum een belangrijke plek zal 
krijgen. Daamaast is het voorstel om ook andere functies hier toe te laten, waardoor 
de plek grote aantrekkingskracht zal knjgen. Daarbij kan worden gedacht aan een 
informatiepunt van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland / Natuurmonumenten, 
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een kinderspeelparadijs binnen en buiten, een buitensportbedrijf, restaurant en 
cadeauwinkel met informatiefunctie. Een extern bureau heeft voor dit concept een 
business-case ontwikkeld. De volgende stap is om de financiering rond te krijgen. 

Vrijwilligers 
In totaal zijn er 360 vrijwilligers actief in het Nationaal Park. Daarvan zijn bijna 
vijftig actief als gids. De vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in het bereiken van 
de communicatie en educatie doelstellingen. Het Nationaal Park verzorgt de 
bijscholing van de vrijwilligers en daarmee de kwaliteitsbewaking van de excursies. 

Activiteiten georganiseerd in 2012: 
O Vrijwdligersinformatieavonden Op twee momenten, 3 aprd en 22 november, 

zijn alle actieve vrijwdligers in het NPZK uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst. Dc uitnodiging gaat naar N M , SBB, P W N , 
IVNZK, V W G Zuid-Kennemerland, K N N V , Vrienden Kennemerstrand, 
Copemicus en NPZK. Beheerders én vrijwilligers delen de laatste nieuwtjes 
en wetenswaardigheden met elkaar. 

O Gidsenuitje Op 22 september vond het jaarlijkse dagje uit voor de NPZK-
gidsenplaats. Ditmaal bij Kraantje Lek, waar Lucia Albers van Adviezen 
Historische Parken een lezing hield over landgoederen. Aansluitend werd 
een bezoek gebracht aan de Koningshof. Gids Jowien van de Vegte leidde de 
vrijwilligers rond. 

O Kerstborrel Tijdens het evenement 'Schaapjes in 't veld' werd de jaarlijkse 
kerstborrel georganiseerd. De gidsen ontvingen een boek als blijk van 
waardering voor hun werk. 

Overige activiteiten 
ln de Kust & Zeegids 2012 werd een artikel opgenomen over de Natuurbrug 
Zandpoort en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. In 2012 werd gestart met de 
update van een fietsroute , eerder uitgegeven aLs Fietsrouteboekje in 2000. De 
afronding hiervan vindt plaats in 2013. In 2012 werd eveneens gestart met het 
ontwerp van nieuwe informatievoorziening bij de ingangen van het Nationaal Park. 
Tenslotte bracht de deelname van dc gemeente Bloemendaal aan de 'Engage' 
campagne het Nationaal Park Zuid-Kennemerland de mogelijkheid om op een 
bijzondere wijze gepromoot te worden. Op grote abnposters vertelden onze bezoekers 
over hun bijzondere band met het park. 

r| Omdat we zo lekker 
kunnen kfrnmcn. 
klauteren en speler hieii 

Dol op de duinen! 

*2_ r t » = s ^ 
Atfrchc 'Engage'-campagnc 
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Beleef de geheimen van het bos 
Imke de Jong, Mstinirmonumenten 

Vanaf parkeerplaats Duin en Kruidberg heeft Natuurmonumenten een digitale 
jcugdroute van 2 km uitgezet. De route is bedoeld voor gezinnen met kinderen en 
daarbi) gericht op de kinderen. Bij 8 paaltjes langs de route is een QR-code te 
scannen. Kinderen leren door leuke doe-opdrachten meer over de planten en dieren in 
het bos. 

Startpaned van de jengdroute 
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Onderzoek 
Onderzoek in het NPZK in 2012 
Hubert Kivic. PWN 

Schapen en prunus 
VU-studente Rich Nanne heeft dit jaar onderzoek gedaan naar de effecten van 
schapenbegrazing op de hergroei van Amerikaanse vogelkers in de Kennemerduinen. 
De schapenkudde wordt hier roulerend ingezet in een aantal ha grote prunushaarden, 
die ze enkele malen per seizoen kaal vreten. Gekeken is hoe effectief deze vrij nieuwe 
vorm van beheer tot nu toe is geweest. De belangrijkste conclusies zijn: 

• prunussen zijn taaie rakkers, de schapen hebben ze er nog niet onder 
gekregen; het aantal struikjes verschilt bijv. niet veel tussen graasgebied en 
met-begraasde referentie. 

• de prunussen worden wel uitgeput; dat blijkt uit (t.o.v. de referentie) 
O helft minder blad 
O lagere vitaliteit; zie onderstaande grafiek: 

Non grazed 

De schapen hebben geen merkbare mvloed op dc overige plantensoorten, noch op de 
soortenrijkdom in het algemeen, noch op dc Rode Lijst-soorten. 

Broedvogelkartering NPZK 
Door bureau Van der Goes en Groot is in 2 0 I I samen met enkele leden van de 
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een invcntarisatieronde gedaan van de 
broedvogels van het NPZK. Aanvullend hierop ts een analyse gedaan van de effecten 
van begrazing in het NPZK op de avifauna. Omdat vrijwel het hele NPZK begraasd 
wordt was het niet eenvoudig om effecten van begrazing te scheiden van andere 
oorzaken in de trend van broedvogels. Er is onderscheid gemaakt tussen droge 
habitatten en duinwateren Uit het onderzoek komt naar voren dat er in de droge 
habitatten mogelijk een positieve mvloed van begrazing is op gekraagdc roodstaart en 
roodborsttapuit. Er zijn geen soorten van droge habitatten die aantoonbaar negatief 
reageerden op begrazing. Bij duinwateren ligt de situatie genuanceerder; plaatselijk 
bleken de grazers duidelijk negatieve invloed te hebben op soorten die afhankelijk zijn 
van oevervegetatie, zoals fuut, dodaars, waterhoen, rietzanger, kleine karekict en 
netgors. Het rapport is te vinden op de website van PWN. 

Vleermuizen Zuid-Kennemerland 
Eind december vong jaar is weer de jaarlijkse wintertelling van vleermuizen in Zuid-
Kennemerland gehouden, o.a. in de 17 bunkers in of vlak langs PWN-terreinen. Er 
zijn in totaal 423 vleermuizen geteld. 
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Vegetatiemonitoring 2012 
Evenals in 2010 en 2011 zijn in 2012 door een aantal bureaus zo'n 500 
vegetatieopnamen gemaakt in het kader van de vegetatiemonitoring. Het meetnet 
moet inzicht geven in de ontwikkeling van de vegetatie en onderliggende processen op 
de korte en langere tennijn, en kan ook gegevens aanleveren voor de evaluatie van 
grootschalige beheermaatregelen aLs begrazing, en voor de evaluatie van Natura 2000-
doelstellingen. 

Trefkansondetzoek dagvlinders 
ln de loop van de tijd zijn er in het NPZK heel veel losse waamemingen verzameld 
van flora en fauna. De laatste jaren is die stroom van waarnemingen door websites als 
waarneming.nl a&een nog maar groter geworden. De bruikbaarheid van dit soort 
gegeveas is beperkt, omdat ze niet systematisch verzameld zijn. Recent is er echter een 
statistische methode ontwikkeld die perspectieven biedt voor losse waamemingen. 
Samen met Dunea, Waternet en de Vlinderstichting is daarom in 2012 een analyse 
uitgevoerd van deze gegevens, aangevuld met dit jaar door vrijwilligers speciaal 
hiervoor in o.a. het NPZK verzamelde waarnemingen. Het onderzoek heeft zich 
beperkt tot de dagvlinders. De resultaten worden in 2013 verwacht. 

Onderzoek NW- natuurkem 
Sinds de start in 2009 heeft het onderzoek aan dynamische processen in de 
Noordwestkem zich steeds verder uitgebreid. Er zijn tn 2012 metingen gedaan aan 
wind. zout. regenwater, bodemvocht en ondiep duingrondwater. Diverse bureaus en 
instituten participeren hierin. Het onderzoek zal na de ingreep in 2013 worden 
voortgezet met een enkele jaren durende effectmeting aan dc vormveranderingen van 
de kerven cn het achterliggende duin, zoutspray en zandtransport. 
Om één van de bevindingen van het onderzoek te noemen: het zoutgehalten in de 
lucht blijkt flink te variëren. Waait de wind uit zee, dan is de hoeveelheid zout sterk 
afhankelijk van de windsnelheid: een beetje meer wmd zorgt al voor veel meer zout. 
De hoeveelheid die bij stormen is gemeten, is honderden malen groter dan die tijdens 
rustig weer. De hoeveel zout die daadwerkelijk het duin binnenkomt wordt das vooral 
bepaald door het aantal stormen dat passeert. Uit de meetpunten blijkt ook dat de 
zoutinput landwaarts snel afneemt. 

Waterafstotendheid duinbodems 
Het vorig jaar door Erik Cammeraat van de UvA gestarte onderzoek naar 
waterafstotendheid van duinbodems us in 2012 voortgezet door studente Rosa 
Hueting. Uit haar onderzoek blijkt dat humus ami blond zand goed infiltreert maar 
dat grijs humus houdend zand zo waterafstotend is dat dit oppervlakkig gaat 
afstromen. Vooral grijs zand met dumsterretjes is hydrofoob. Dit kan leiden tot 
watererosie waarbij de toplaag van de bodem wordt weggespoeld. Strooisel (in dit 
geval van duindoorn) blijkt effectief watererosie te voorkomen. 
Door Stefan Dekker van de Universiteit Utrecht is in dit kader gekeken naar 
ruimtelijke verschillen in waterdoorlatendheid van de bodem. Dit kan de reden zijn 
voor patronen in de vegetatie. Stefan heeft hiervoor met enkele studenten van het 
voorjaar tot aan de zomer iedere 14 dagen metingen gedaan op twee plekken in de 
Kennemerduinen. 

Monitoring van steekmuggen 
Het Centmm Monitonng Vectoren ( C M V ) voert sinds 2010 in heel Nederland 
meerjarige monitoring uit naar bloedzuigende geleedpotigen (steekmuggen, teken en 
knutten) die ziekteverwekkers kunnen overbrengen op mensen en/of dieren. Hierdoor 
wordt de kennis uitgebreid over de risico's voor de gezondheid van mens en dier. In 
dit kader heeft het C M V vanaf april tot en met oktober 2012 onder andere een 
nationale steekmuggen survey uitgevoerd. Op ongeveer 160 punten in Nederland zijn 
steekmuggen gevangen met behulp. In de Kennemerduinen heeft daarvoor gedurende 
een week op twee locaties een muggenval gestaan. 
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D N A barcoding 
De vrijwilligersorganisatie FLORON heeft NCB Naturalis uit Leiden ondersteund 
met het verzamelen van alle Nederlandse plantensoorten voor DNA-onderzoek en het 
opbouwen van een actuele DNA-collectie van de hele Nederlandse flora. Het 
materiaal is in het veld verzameld door voornamelijk vrijwilligers. In Zuid-
Kennemerland is dat gedaan door Niko Buiten. 

Srikstofmeetnet 
M A N staat voor Meernet Ammoniak in Natuurgebieden. Het M A N is begin 2005 
gestart en nu operationeel in 53 natuurgebieden, van de Waddeneilanden tot in Zuid-
Limburg. De meetresultaten hebben een belangrijke functie in het nationale 
stikstofbeleid. In 2012 is het meetnet met nog eens 6 gebieden langs de kast 
uitgebreid. De reden daarvoor was dat er juist langs de kust een flinke afwijking us 
tussen de modelberekeningen die al 20 jaar worden uitgevoerd en de MAN-metingen. 
Dit zou mede kunnen verklaren waarom er langs de kust zoveel vergrassmg optreedt 
Er is een meetpunt geplaatst in de Kennemerduinen. Het gaat om een zee-land 
transect met 3 meetlocaties. 

Waterinsecten 
Nobby Thys onderzocht afgelopen zomer o.a. de poel m het midden van de 
Kattendel. Deze poel bleek een bijzonder goed ontwikkelde onderwaterfauna te 
hebben, met o.a. de volgende zeldzame soorten: 

O De waterspin (Atgyronea aquadca), een soort die gebonden is aan ondiep, 
zuurstofrijk water (omdat ze een onder water leeft in een gesponnen koepel 
met lucht erin; indien het water niet zuurstofrijk is, is de bel te snel leeg). 
Meestal leeft ze op plaatsen waar ook (veen)mossen in het water aanwezig 
zijn. die zuurstof produceren. 

O Haliplus inucronams, een erg zeldzame soort watertreder (kever) die 
gebonden us aan duinpiassen met kranswier. De larven voeden zich met 
kranswier. 

O Graphodcrus zonacus, een waterroofkever die enkel leeft in grotere, 
voedselarmere wateren. 

Ook de aanwezigheid van waterschorpioen en waterstaafwants wijst op het feit dat er 
een goede ontwikkelde en gevarieerde oevervegetatie us. 

Een nieuwe fase voor de wisenten in het Kraansvlak 
Yvonne Kemp, PIVN 

In 2012 was een jaar vol met activiteiten binnen het wisentenproject. De afronding 
van de eerste fase vond plaats en dit werd onder andere gevierd op 24 aprd, exact vijf 
jaar nadat de eerste wisenten hun stappen in het Kraansvlak zetten. Daarbij werd de 
prachtige fdm Een nieuwe kennismaking mee wisenten van Dick Harrewijn vertoond 
welke opgenomen us in het Kraansvlak. In november j l . vond het Wisentsymposium 
plaats in bezoekerscentrum De Zandwaaier waar het in groten getale aanwezige 
publiek de rapportage Vijfjaar wisenten m het Kraansvlak kreeg overhandigd. Zie 
http://www.wusenten.nl/wisenten/onderzoek/publicaties voor de digitale versie. In 
het rapport staan de opgedane ervaringen beschreven en is een hoofdstuk gewijd aan al 
het onderzoek wat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden met betrekking tot 'onze' 
wisenten. 

In de tussentijd us het terrein uitgebreid waardoor de kans voor publiek om de 
wisenten te zien is toegenomen (vanaf Duinpieper pad). Ook hebben hoofdpartners 
P W N en ARK Natuurontwikkeling besloten het project te verlengen met vijf jaar; dit 
betekent een continuering van het huidige onderzoek wat nog altijd zeer van belang is 
vanwege de hiaten in de ecologische kennis over deze bedreigde diersoort. Afgelopen 
november is het Wisenten pad geopend -meer hierover elders in dit jaarverslag- wat 
vervolgonderzoek naar de publieksbeleving van recreanten en het samengaan van 
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WLsenten en bezoekers mogelijk maakt. Overigens wordt het wisentenproject ook de 
komende periode via ARK gesteund door de Nationale Postcode Loterij. 

In 2012 is veelvuldig onderzoek door studenten uitgevoerd binnen het 
wisentenproject. David van de Heisteeg (Hogeschool InHolland Delft) heeft 
foerageeronderzoek uitgevoerd aan wisent, Schotse hooglander en koniks. Hieruit 
kwamen onder andere seizoen verschillen tussen wisent en hooglander naar voren wat 
betreft voorkeur voor de soort en het gegeten deel van houtige planten. Nik i Weasink 
(Vnje Universiteit Amsterdam) heeft vervolgens vergelijkend onderzoek uitgevoerd 
aan wisenten en koniks in het Kraansvlak en verschillen in niche gebruik (voedseltype, 
conditie gegeten gras, habitat gebruik) aangetoond. 
Verder is door Dirk Schaap (Hogeschool ln Holland Delft) een vervolg gemaakt op 
het onderzoek naar sociaal gedrag van wisenten. Ook koniks en hooglanders werden 
hierin meegenomen. Veerle Boomer (HAS Den Bosch) is vervolgens verder gegaan 
met het observeren van sociaal gedrag van de hierboven genoemde grote grazers. 
In het najaar van 2012 heeft Femke Manders (HAS Den Bosch) haar onderzoek naar 
o.a. activiteitenpatroon van wisent, koniks en hooglander afgerond. Verschillen tussen 
de herkauwers en de paarden werden zoals venvacht aangetoond, bovendien kwamen 
verschillen tassen wisent en hooglander naar voren. 

Ë Wiscntkuddo .ïan het struinen Foto: Ruud Maaskam 

Naast de studenten die vanuit het boswachter kantoor in Overveen begeleid zijn, heeft 
ook ander onderzoek plaatsgevonden. Rogier van de Blaak (Rijksuniversiteit 
Groningen) analyseerde wisent-mens interactieformulieren en kwam tot de conclusie 
dat de wisenten nauwelijks op de aanwezigheid van mensen reageren. De kans op 
reactie (opkijken, weglopen) neemt toe bij een afstand kleiner dan 50 meter tussen 
mens en wisent. In een ander onderzoek werd de publieksbeleving geanalyseerd. Krista 
Konijn (Hogeschool ln Holland Haarlem) nam daarvoor enquêtes af onder 
recreanten en concludeerde dat de publieke opinie over het wisentproject overwegend 
positief is maar dat meer informatie nodig is om recreanten nog beter te infomieren. 
Amy McCulla en Corine Gaspers (beide Universiteit Utrecht) onderzochten 
nutntionele componenten in het dieet van de wisent respectievelijk de graasefficiency 
tussen wisent en konik. Steven Kaandorp (CAH Vdentum Almere) onderzocht het 
effect van begrazing door wisenten op dagvlinders en sprinkhanen. De graasdmk 
blijkt invloed te hebben op de soortensamenstelling van sprinkhanen, en een hoge 
graasdruk heeft een positief effect op dagvlindernjkdom. 

Al met al hebben de studenten het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage geleverd 
waardoor meer inzicht Ls verkregen in de ecologie van de wisent. Daarnaast bieden de 
resultaten volop aanknopingspunten voor nieuwe onderzoeksonderwerpen in de 
vervolgfase van het project! 
Het project uitbreiding leefgebied wisenten is (mede) tot stand gekomen met 
hnanciële steun van de provincie Noord-Holland. 
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Bijlage 1 
Samenstelling Overlegorgaan 2012 
Mw. A. Emmens-Knol 
Mw. C.J. Lever 
Mw. W.A.C. Duchesne 
Dhr. K. de Jong 
Mw. S. de Jonge 
Dhr. P. Veel (tot I mei) 
Mw. S. van Wesemael (v.a. I mei) 
Dhr. J. Bond 
Mw. E. ten Hag 
Mw. D. Teeling 
Mw. A. Baerveldt 
Dhr. R. van Doorn 
Dhr. A. Sandbergen 
Mw. A. Schep 
Dhr. B. Lensink 

Samenstelling Adviescommissie 2012 
Mw. S. van Wesemael (tot I mei) 
Dhr. P. Veel (v.a. I mei) 
Mw. C.J. Lever 
Mw. J. van der Vegte 
Mw. M . Schatteleijn 
Dhr. D. Vonk 
Mw. I . Storm 
Mw. T. Olivier 
Dhr. J. Sandbergen 
Dhr. H . Wijkhuisen 
Dhr. M . Janssen 
Mw. H . Brouwer 
Mw. M. Slot 
Mw. T. Hoogeboom (tot I februan) 
Mw. C. Emmelkamp (vanaf I februari) 

voorzitter OO 
secretaris NPZK 
ondersteuner 
Natuurmonumenten 
Staatsbosbeheer 
P W N 
P W N 
Gedeputeerde Prov. Noord-Holland 
plaatsvervanger J. Bond 
regiodirecteur I V N 
wethouder gemeente Velsen 
wethouder gemeente Haarlem 
wethouder gemeente Zandvoort 
wethouder gemeente Bloemendaal 
namens particuliere eigenaren 

P W N 
P W N 
secretaris NPZK 
Natuurmonumenten 
Staatsbosbeheer 
Gemeente Haarlem 
Gemeente Bloemendaal 
Gemeente Velsen 
Gemeente Zandvoort 
Zuid Kennemerland Natuurlijk 
Stichting Duinbehoud 
Pieter Vermeulen Museum 
De Zandwaaier 
I V N 
I V N 

Samenstelling Stichtingsbestuur 2012 
Mw. A. Emmens-Knol 
Mw. S. van Wesemael 
Mw. A. Baerveldt 

voorzitter 
penningmeester 
secretaris 

Samenstelling Stuurgroep Natuurbrug 2012 
Mw. A. Emmens-Knol 
Dhr. J. Bond 
Dhr. CP. de Vnes 
Dhr. P. Veel (tot I mei) 
Mw. S. van Wesemael (v.a. I mei) 
Dhr. K. J. Provoost (tot I oktober) 
Mw. R. de Wdde (vanaf I oktober) 
Dhr. E. Cousin 
Dhr. A. H . Sandbergen 
Mw. A. Schep (vanaf 7 december) 
Mw. S. de Jonge (vanaf 7 december) 
Dhr. C. de Vries (vanaf 7 december) 

voorzitter 
Gedeputeerde Provincie Noord-Holland 
Directeur B&U Provincie Noord-Holland 
P W N 
P W N 
Natuurmonumenten 
Natuurmonumenten 
Watemet 
Gemeente Zandvoort 
Gemeente Bloemendaal 
Staatsbosbeheer 
ProRail 
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Bijlage 2 

Samenstelling bestuur Duincentrum De Zandwaaier 2012 

Dhr. P. Veel - P W N (voorz., penningmeester) 
Mw. D. Teelmg - I V N (secretaris) 
Dhr. K. de jong - Natuunnonumenten 
Mw. S. de Jonge - Staatsbosbeheer 
Dhr. B. Lensink - Landgoed Duin & Kruidberg 
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Bijlage 3 
Gastheren Nationaal Park 

- Droompark Buitenhuizen, Velsen/Zuid 
- Duincafé De Zandwaaier/De Karmeliet, Overveen 
- Fa. Ekogron, Santpoort-Zuid 
- Hoeve Duin en Kruidberg, Santpoort-Noord 
- Kraantje Lek, Overveen 
- Kuuna uitjes, Zandvoort 
- Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort-Noord. 
- Manege Kenncmergaardc, Santpoort-Noord 
- Manege Rückert, Zandvoort 
- Recreatieschap Spaarnwoude 
- Restaurant De Uitkijk, Bloemendaal 
- V W Zandvoort 
- Bezoekerscentrum De Zandwaaier, Overveen 
- Camping de Duindoorn, Ijmuiden aan Zee 
- Strandpavdjoen Beach Inn, IJmuiden aan Zee 
- Goesting Events BV, Heemskerk 
- Plattelandscafé de Doofpot, De Zdk 
- Camping de Branding. Zandvoort 
- Go Sport & Play, Zandvoort 
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Nationale Parken 

1 Schiermonnikoog 
2 Lauwersmeer 
3 Duinen van Texel 
4 De Aide Feanen 
5 Drentsche Aa 
6 Drents-Friese Wold 
7 Dwingelderveld 
8 Weerribben-Wieden 
9 Zuid-Kennemerkind 
10 De Sallandse Heuvelrug 
11 De Hoge Veluwe 
12 Veluwezoom 
13 Utrechtse Heuvelrug 
14 De Biesbosch 
15 Oostersehelde 
16 De Loonse en Drunense Duinen 
17 De Maasduinen 
18 De Zoom- Kalmthoutse Heide 
19 De Groote Peel 
20 De Meinweg 

Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland 

Secretariaat Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
Poslbus 3007 
2001 DA Haarlem 


