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Voorwoord

In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn we 
gericht op de toekomst. We willen het prachtige duin-
landschap behouden en waar nodig herstellen zodat 
ook komende generaties er van kunnen genieten. We 
zijn goed bezig, constateerden we eerder, maar som-
mige dingen kunnen nog beter en moeten worden 
aangepast aan deze tijd. We hebben met omwonenden, 
recreanten, ondernemers, vrijwilligers en andere be-
langstellenden van gedachten gewisseld over het beleid 
voor de komende tien jaren. Ons nieuwe Beheer- en 
Ontwikkelplan 2014 – 2024 is bijna klaar. 

Het schrijven van een jaarverslag dwingt je om juist 
achterom te kijken. En dat is goed. Het is goed om 
even stil te staan en te memoreren wat bereikt is. En 
terugblikken op het jaar 2013 stemt mij trots. Ondanks 
bezuinigingen op met name natuurbeheer en educatie 
hebben we gewoon ons werk gedaan. Dat viel niet altijd 
mee, want er moesten soms heel wat tandjes worden 
bijgezet, maar het is gelukt en daar mogen we trots op 
zijn. Veel dank zijn wij verschuldigd aan onze honder-
den vrijwilligers, die inmiddels een onmisbare plaats in 
het NPZK hebben ingenomen.

We deden niet alleen ons gewone werk, maar ook veel 
extra’s. Zo zijn er in 2013 drie grote projecten afge-
rond. In maart, vlak vóór het vogelbroedseizoen, is de 
laatste hand gelegd aan het project in de Noordwest 
Natuurkern. De duinen kunnen weer stuiven, en op een 
stormachtige dag dóen ze dat ook. Gaat u maar kijken! 
Trots ben ik ook op ons splinternieuwe Bezoekers-
centrum ‘De Kennemerduinen’, dat staatssecretaris 
Sharon Dijksma op 4 oktober opende. In dit jaarverslag 
vindt u een mooi verhaal hierover. En last-but-not-least 
opende Gedeputeerde Jaap Bond op 20 december 
Natuurbrug Zandpoort voor publiek. De eerste uit een 
serie van de drie natuurbruggen die de barrièrewerking 
van wegen en spoorlijn in de duinen van Zuid- 
Kennemerland teniet doen. 

In het Nationaal Park werken beheerders, gemeenten, 
provincie, IVN en particuliere eigenaren samen aan 
natuur, recreatie, communicatie & educatie en onder-
zoek. Dat samenwerken loont, blijkt uit al die mooie 
resultaten waarover u in dit jaarverslag kunt lezen. 
De komende jaren – en zo ben ik toch weer bij de 
toekomst beland – willen we onze blik nog meer naar 
buiten richten en de verbinding zoeken met andere 
organisaties. 

Kijkend naar betrokkenheid en enthousiasme van 
omwonenden, vrijwilligers, ondernemers en partners 
in en rondom het NZPK, zie ik de toekomst met veel 
vertrouwen tegemoet.

Ik spreek graag mijn dank uit aan alle betrokken mede-
werkers. Werkelijk hulde aan hen die met zoveel plezier 
en inzet werken aan de ontwikkeling van ons Park. 

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.

Aaltje Emmens-Knol 
Voorzitter Nationaal Park Zuid-Kennemerland
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Inleiding

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is het duinge-
bied tussen IJmuiden en Zandvoort en wordt aan de 
oostkant begrensd door de binnenduinrand waarin 
enkele cultuurhistorisch waardevolle landgoederen zijn 
gelegen. De totale oppervlakte bedraagt zo’n 3700 ha. 
In het NPZK werken de volgende partijen samen: de 
gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Velsen en Haar-
lem, de beheerders PWN, Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten, de provincie Noord-Holland, het IVN  
en particuliere eigenaren. 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is één van de 
twintig Nationale Parken in Nederland. De Nationale 
Parken zijn aangewezen door het Rijk en vertellen 
gezamenlijk het verhaal van de Nederlandse natuur. 
In de Nationale Parken werken belangenorganisaties 
op basis van een meerjarig beleidsplan samen. De vier 
hoofddoelstellingen zijn: bescherming en ontwikke-
ling van natuur en landschap, natuurgerichte recreatie, 
communicatie & educatie en onderzoek.
Sinds 2012 worden de Nationale Parken niet langer als 
rijkstaak beschouwd. Alleen de aanwijzing en begren-
zing is nog de verantwoordelijkheid van het Rijk. De 
financiering, de organisatiestructuur en de benoeming 
van de onafhankelijke voorzitters wordt aan de provin-

cies overgelaten. De provincie Noord-Holland heeft in 
2013 besloten het NPZK jaarlijks financieel te steunen 
en te (blijven) voorzien in het secretariaat.

Nationale en Europese samenwerking
Nationaal Park Zuid-Kennemerland werkt samen met 
de andere Nederlandse Nationale Parken in het SNP, 
de Stichting Samenwerking Nationale Parken. Zo kun-
nen ervaringen worden gedeeld en kan de herkenbaar-
heid worden vergroot door bijvoorbeeld een uniforme 
huisstijl. De logo’s van de Parken zijn op elkaar afge-
stemd en goed herkenbaar, er is een handboek ontwik-
keld voor uniforme bebording en succesvolle projecten 
in één of enkele Nationale Parken (zoals de cursus 
gastheerschap voor ondernemers) kunnen worden uit-
gerold over andere Parken. Na de terugtrekking van de 
rijksoverheid is er zorg over het behoud van het stelsel 
van de Nationale Parken in Nederland. Doordat elke 

provincie eigen keuzes maakt, dreigt de eenheid van de 
Nationale Parken af te brokkelen. Het SNP maakt zich 
sterk voor het behoud van dit stelsel. 

De Nationale Parken en SNP zijn lid van Europarc 
Federation. In 2012 is binnen Europarc de sectie Lage 
Landen opgericht, met daarin behalve de Nederlandse 
Parken ook het Nationaal Park Hoge Kempen (i.c. 
Regio naal Landschap Kempen en Maasland). In 2013 
werd de jaarconferentie van EUROPARC van 9 tot 13 
oktober 2013 gehouden in Hortobágy National Park 
(Hongarije). Honderden leden uit 34 landen vierden 
het 40-jarig bestaan van de Federatie en namen deel 
aan een uitgebreid programma met workshops en 
lezingen rond het thema ‘Geïntegreerd beheer van 
beschermde natuurgebieden’. Parallel aan de Europarc 
Conferentie werd de eerste Internationale Jeugd  
Conferentie georganiseerd.

zandhagedis © ruud maaskantJaarverslag 2013
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Overlegorgaan
In Nationaal Park Zuid-Kennemerland werken beheer-
ders, overheden, IVN en particuliere eigenaren samen 
op het gebied van natuur, recreatie, communicatie  
& educatie en onderzoek. Het bestuurlijk platform  
(‘Overlegorgaan’) komt minstens vier keer per jaar 
bijeen om te overleggen over plannen, projecten en 
financiën. Het secretariaat van het Overlegorgaan is 
gehuisvest bij de provincie Noord-Holland. 

Het Overlegorgaan is in 2013 vijfmaal bij elkaar ge-
komen, voor vier reguliere en één extra vergadering. 
Een deel van de vergadertijd werd gereserveerd voor 
het beheerplan Natura 2000 dat de provincie opstelt 
voor Zuid-Kennemerland. Hieronder volgt een be-
schrijving van de belangrijkste onderwerpen die in 
2013 aan de orde kwamen.

Belangrijkste gespreksonderwerp in 2013 was het  
nieuwe beleidsplan voor 2014 - 2024. Begin 2013 
werd een externe projectleider ingehuurd om in een 
inter actief proces – en in goede afstemming met het 
proces rond Natura 200 – met betrokken organisaties, 
om wonenden en belangengroepen te spreken over het 
beleid voor de komende 10 jaar. Op18 oktober dis-

cussieerde het OO in een extra vergadering over een 
eerste concept.  

Belangrijk onderwerp was ook de organisatievorm 
van het NPZK. Tot in 2012 lag de organisatievorm 
voor de Nationale Parken vast in een rijksregeling: 
een samenwerkingsverband onder de noemer van 
‘Overlegorgaan’. Toen de regeling op 1 januari 2013 
werd ingetrokken, besloten de NPZK-partners om de 
samenwerking in de bestaande vorm te continueren 
omdat deze vorm effectief en constructief gebleken is. 
Afspraken hierover – evenals die over de samenstelling 
van het Overlegorgaan en de benoeming van de voor-
zitter – worden nog in een eigen regeling vastgelegd.

Ook de rijksbezuiniging op het IVN in de Nationale 
Parken stond op de agenda. Hoewel minder dan 
gevreesd, werd de financiële steun uiteindelijk toch 
met een derde teruggebracht. Een forse mindering, 
die deels door de partners van het NPZK moet worden 
opgevangen.
 
Ten slotte stelde het Overlegorgaan in december het 
Bestedingenplan 2014 vast. Ook werd besloten om de 
provincie om uitstel te vragen voor afronding van het 

1. Bestuurlijke organisatie
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Bestedingenplan 2013. Reden daarvoor was dat enkele 
activiteiten niet tijdig konden worden afgerond. 

Adviescommissie
Inhoudelijk wordt het Overlegorgaan bijgestaan door 
de Adviescommissie. Hierin hebben, naast de orga-
nisaties die in het Overlegorgaan vertegenwoordigd 
zijn, ook de volgende partijen zitting: het Bezoekers-
centrum, Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk, 
Stichting Duinbehoud en een adviseur Natuur en 
Milieu Educatie. De Adviescommissie bereidt vergade-
ringen van het Overlegorgaan voor.

Stuurgroep Natuurbruggen
Besluitvorming over de drie natuurbruggen (resp. 
Zandpoort, Duinpoort en Zeepoort) in de duinen van 
Zuid-Kennemerland vindt plaats in de Stuurgroep 
Natuurbruggen. Deze Stuurgroep is samengesteld 
uit bestuurders en directeuren van de deelnemende 
organisaties. De voorzitter van het Nationaal Park is 
voorzitter van de Stuurgroep. De Stuurgroep is in 2013 
drie keer bijeen geweest. Hieronder de belangrijkste 
besluiten.

De Stuurgroep besloot in mei om de gemeenteraad 
van Amsterdam een brief te schrijven om het gezamen-
lijke belang van het beheer van damherten te onder-
strepen. Later dat jaar werd besloten tot het plaatsen 
van een tijdelijk schrikdraad op Natuurbrug Zandpoort.

De Stuurgroep besloot verder om het restbudget voor 
Natuurbrug Zandpoort te gebruiken voor het afkopen 
van het beheer van de kunstwerken en voor de aanleg 
van een deel van het fietspad Oase-Zandvoortselaan. 
Op verzoek van de gemeente Zandvoort werd de 
oorspronkelijke afspraak over het onderhoud gewijzigd: 
de provincie wordt eigenaar en neemt het beheer en 
onderhoud van de constructie op zich. Het dagelijks 
beheer blijft bij de gemeente.
 
Ten slotte werd besloten het voor monitoring beschik-
bare budget van het Prins Bernhard Cultuurfonds in te 
zetten voor uitvoering van de activiteiten in de periode 
2014 - 2016 uit het monitoringsplan.

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 ver-
richten. De Stichting kan subsidies, donaties en 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 financieel eindverantwoordelijk. In het 
Stichtingsbestuur hebben de volgende personen zit-
ting: de voorzitter van het Overlegorgaan, een verte-
genwoordiger van de gemeenten en een vertegenwoor-
diger van de terreinbeheerders uit het Overlegorgaan.

Het stichtingsbestuur is in 2013 drie keer bij elkaar 
geweest. In maart is de jaarrekening 2011 vastge-
steld evenals de begroting voor 2013. In oktober is de 
jaar rekening 2012 vastgesteld en op 6 december de 
begroting voor 2014.

De volledige samenstelling van Overlegorgaan, Advies-
commissie, Stuurgroep Natuurbruggen en Stichting is 
weergegeven in bijlage 1.

inhoud



Koosje Lever, Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Uit de evaluatie van het oude beleidsplan van het 
NPZK (Beheer- en Inrichtingsplan 2003 - 2012) in 2011 
bleek dat het Overlegorgaan in het algemeen tevreden 
was met de beleidslijnen, maar dat een actualisatie 
nodig was. Besloten werd om het nieuwe beleidsplan 
vorm te geven via een interactief proces, waarbij be-
sluitvormers, belangenvertegenwoordigers, gebruikers 

en omwonenden op verschillende momenten betrok-
ken zouden worden. Benadrukt werd verder de nood-
zaak van een goede afstemming met het proces rond 
het beheerplan Natura 2000 voor Zuid-Kennemerland. 
Immers het beheerplan Natura 2000 is bindend en zal 
dus deel moeten uitmaken van het NPZK-beleidsplan. 
Bovendien voorkomt goede afstemming dat er verwar-
ring en ‘bijeenkomstmoeheid’ bij de verschillende groe-
pen ontstaat.

In 2013 is veel werk verzet ten behoeve van het nieuwe 
beleidsplan. Rob Berkers werd ingehuurd om als pro-
cesleider vorm te geven aan het proces en het beleids-
plan te schrijven. Op 5 avonden in juni zijn meedenk-
sessies gehouden. Elke keer stond een specifiek thema 
centraal. Aan de sessies hebben in totaal circa 80 
mensen meegedaan. Deels waren dit vertegenwoordi-
gers van organisaties die al nauw betrokken zijn bij het 
Park (zoals terreinbeheerders en gemeenten), maar 
er waren ook veel anderen aanwezig: van recreatieon-
dernemers tot GGD en van scholen tot vrijwilligers. 
Om iedereen de mogelijkheid te geven om zijn of haar 
wensen (of klachten) kenbaar te laten maken, werd op 
de website een digitale ideeënbus ingericht.

Er zijn ook twee publieksbijeenkomsten geweest. De 
eerste vond op 9 september 2013 plaats. Deze werd 
samen met Natura 2000 georganiseerd. In een plenair 
deel met zo’n 60 deelnemers is kort toegelicht wat het 
Beleidsplan van het NPZK en het beheerplan N2000 
inhouden, waarna in deelsessies meer de diepte is 
ingegaan. Voor N2000 ging het hierbij om een toelich-
ting op het plan, voor het BIP waren de sessies vooral 
bedoeld om te achterhalen wat er speelt en welke 
concrete ideeën mensen hebben. Op 11 december 
was de tweede publieksbijeenkomst, dit keer zónder 
Natura 2000 (omdat het proces nog niet zover was). 
Aan de hand van stellingen werd er gediscussieerd 
over drie thema’s die in het nieuwe beleidsplan aan de 
orde komen (NPZK en metropoolregio; betrokkenheid 
burgers en bedrijven; jeugd). De uitkomsten van ses-
sies en bijeenkomsten vormden input voor het nieuwe 
beleidsplan. 
 
Het Overlegorgaan bediscussieerde op 18 oktober in 
een extra vergadering een eerste concept-versie. In 
2014 worden de werkzaamheden afgerond en zal het 
Overlegorgaan besluiten over het nieuwe Beheer- en 
Ontwikkelplan 2014 - 2024 (BOP).

2. Werken aan een nieuw beleidsplan
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3. Natuurherstel

Project Levend duin: bestrijding Amerikaanse vogelkers en herstel duingrasland

Jowien van der Vegte, Natuurmonumenten

Deelproject ‘Levend Duin’ is, net als deelproject ‘Noordwest Natuurkern’ onderdeel van het grote 
LIFE+project Dutch Dune Revival. Europa en de provincie investeren hiermee flink in Nationaal Park  
Zuid-Kennemerland. In 2012 en 2013 zijn de grootste werkzaamheden van deze projecten uitgevoerd en 
hier is ook veel over gecommuniceerd.

schotse hooglanders © ruud maaskant
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Natuurherstel
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Project ‘Levend Duin’ omvat het verwijderen van Ame-
rikaanse vogelkers, Mahonia en Cotoneaster in de ge-
bieden van Natuurmonumenten. Ook zijn er een heel 
aantal plekken geplagd. Dit waren duingraslanden die 
sterk verruigd waren met grassen, en/of een enorme 
zaadvoorraad van Amerikaanse vogelkers in de bodem 
hadden. De komende jaren zullen deze duingraslanden 
zich ontwikkelen tot kruiden- en bloemrijke vegetaties, 
zonder de woekeraars en ruigte.

De aanpak van Cotoneaster is lastig, hier is ook weinig 
ervaring mee in het land. Er worden in Koningshof 
verschillende methoden uitgeprobeerd. We zullen zien 
wat het beste werkt.

Eind 2015 wordt het LIFE-project afgerond. Dan is het 
aan de beheerders om het nabeheer de komende jaren 
te doen. Hierbij hebben we hulp van groepen vrijwil-
ligers (zie hoofdstuk ‘vrijwilligers’).

Maaien natte duinvalleien
Tot 2012 hebben de beheerders gebruik gemaakt van 
een NPZK-subsidie voor het beheren van vochtige 
duinvalleien in het NPZK. Het beheer heeft tot prach-
tige resultaten geleid: vanaf eind april verschijnen  
de eerste rietorchissen en in juli verschijnen bitter-
ling, slanke gentiaan en parnassia. 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 is.

De vrijwilligers ‘Vrienden van het Kennemerstrand’ 
hebben in 2013 nog wèl een subsidie ontvangen  
voor het maaien van het Kennemerstrand omdat zij 
geen aanspraak kunnen maken op eigen of andere 
middelen. 

inhoud



Natuurherstel

elsWout in de herfst © archief sbb

Jaarverslag 2013

10

Herstel Bosparken gemeente Bloemendaal 

Ingrid Storm, gemeente Bloemendaal

In 2007 is begonnen aan de uitvoering van de Herstel-
plannen Bos- en Duinparken (kortweg: bosparkenplan). 
Het doel van het bosparkenplan is om het achterstal-
lig onderhoud in de bosparken in 10 jaar tijd weg te 
werken en daarna geen nieuwe achterstanden meer te 
laten ontstaan. De uitvoering van het herstel van alle 
7 bosparken wordt door de gemeente Bloemendaal 
gefaseerd over 10 jaar uitgevoerd. De uitvoering vindt 
plaats in overleg met gebruikers en omwonenden, via 
de Klankbordgroep Bosparken, die meedenkt en -helpt 
in de planuitwerking, de uitvoering en het onderhoud. 

Diverse bosparken liggen binnen de grenzen van het 
NPZK en vervullen daar een belangrijke functie, met 
name ook als hondenlosloopgebied voor de regio.
•	 In	2007/2008	is	het	Wilhelminapark	/	Kopje	van	 

Bloemendaal gerenoveerd. 
•	 In	2010/2011	is	gestart	met	het	herstel	van	het	 

Enschedépark / Van Haemstedebos. 
•	 In	2013	is	aan	Caprera	begonnen;	en	de	bedoeling	

is nog steeds om in 2017 alle herstelplannen af te 
ronden. Het herstel ligt daarmee op schema. 

Vrijwel elk jaar wordt een hoofdlocatie aangepakt, maar 
in de andere parken worden ook onderhoudsmaat-
regelen uitgevoerd gericht op het in het bosparken-
plan omschreven beheer. Vrijwilligers helpen hierbij, 
onder andere door het bestrijden van esdoorns. Ook 
een schaapskudde met herder wordt voor het beheer 
ingezet.

In 2013 is het volgende gebeurd:
De uitvoering van het herstel van Caprera als hoofd-
locatie is opgestart (o.a. met het herstellen van een 
duingraslandje en het dunnen en aanplanten van 
diverse bosvakken). Het herstel van het Van Haem-
stede bos en Mr. Enschedepark is afgerond. In 2013 
is hier regulier onderhoud uitgevoerd. In de komende 
jaren volgt het herstel van het Brouwerskolkpark en het 
Wethouder van Gelukpark / De Bokkedoorns.

uitgelicht:

➜ Stuivende duinen
➜ Natuurbrug Zandpoort

inhoud



Marieke Kuipers, PWN

In maart 2013 is een groot natuurproject in de noord-
westhoek van het Nationaal Park opgeleverd. Tussen 
Bloemendaal aan Zee en IJmuiden zijn in één winter 
vijf diepe windsleuven in de buitenste duinenrij gegra-
ven en twee duincomplexen vlak achter de windsleuven 
kaal gehaald tot op het schone duinzand. Dit om wind 
en zand vrij spel te geven na eeuwen van vastlegging 
van deze duinen als bescherming van dorpen en ste-
den in het achterland tegen de zee. 

De duinen zijn afgelopen decennia versneld dicht-
gegroeid en verzuurd als gevolg van de stikstofrijke 
neerslag en verminderde konijnenvraat door ziekten. 
Grassen en struiken begonnen echte duinsoorten te 
verdringen en er was geen kaal stukje zand meer te be-
kennen. De duinen moeten weer gaan stuiven om weer 
pionierduinen in het gebied te krijgen. Overpoedering 
van het oude landschap met vers kalkrijk zand is nodig 
om verzuring tegen te gaan en weer mogelijkheden te 
bieden aan kenmerkende duinsoorten als duinviooltje 
en de duinparelmoervlinder. 

In de winter van 2012-2013 is het zand uit de noorde-
lijke windsleuven en de paraboolduinen gebruikt om 
het gegraven Cremermeer verder te verondiepen. Het 
zand van de andere windsleuven is gebruikt om het 
strand bij Zandvoort te verbreden en veiliger te maken 
voor strandtenten. Ook is er zand naar Natuurbrug 
Zandpoort gebracht.

De fietspaden die zijn gebruikt als werkweg, zijn weer 
keurig opgeknapt en de meest zuidelijke windsleuf is 
de nieuwe strandopgang geworden. Bezoekers van het 
Park kunnen hier door de stuivende duinen naar het 
strand. Vanaf de fietspaden kunnen zij op veel punten 
de stuivende duinen volgen. 

De stormen van oktober tot december 2013 hebben 
de duinen flink in beweging gezet. Vooral dicht bij de 
windsleuven is de zandverplaatsing en de overstuiving 
van het oude landschap groots geweest. Omdat resten 
van het oude landschap de verstuiving danig kunnen 
belemmeren zijn oude wortelresten en nieuwe spruiten 
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Stuivende duinen in de Noordwest Natuurkern
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vrijWilligers aan de slag in de noordWest natuurkern
© marieke kuiPers
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van helm en dauwbraam verwijderd. Hiervoor is een 
strandreinigingsmachine ingezet, een kraan met mes 
en heel ouderwets, handkracht. Voor sommige duinen 
bestaat al een vrijwilligersgroep voor het nabeheer.

Het project Noordwest Natuurkern is onderdeel van 
het grotere project Dutch Dune Revival waarvoor LIFE+ 
subsidie is verkregen van de Europese Unie. Voor het 
onderdeel Noordwest Natuurkern is ook subsidie ver-
kregen van de provincie Noord-Holland. Het Noord-
west Natuurkern project is tevens genomineerd voor 
de Natura 2000 AWARD 2014.

Stuivende duinen in de Noordwest Natuurkern

inhoud



Koosje Lever, Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Na vele jaren intensieve voorbereiding en anderhalf 
jaar bouwen was het eindelijk zover. Op 20 december  
2013 werd Natuurbrug Zandpoort opengesteld en  
konden behalve dieren, ook fietsers, wandelaars,  
ruiters en rolstoelgebruikers het eerste ecoduct van  
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland oversteken. 
Natuur brug Zandpoort verbindt het Nationaal Park 
weer met de Amsterdamse Waterleidingduinen en 
overspant de Zandvoortselaan en de Trambaan. Bij de 
realisatie werkte het Nationaal Park samen met Water-
net, Natuur monumenten, PWN, gemeente Zandvoort 
en de Provincie Noord-Holland. De uitvoering werd 

begeleid door de directie Beheer en Uitvoering van  
de Provincie Noord-Holland. 

Op 19 augustus waren bestuurders en omwonenden  
al getuige van het plaatsen van de eerste ligger.  
Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen vond  
deze feeste lijke en bijzonder sfeervolle gebeurtenis  
’s avonds plaats.

Nog twee te gaan ...
In 2013 is groen licht gegeven voor de bouw van 
Duinpoort, een ecoduct over de spoorlijn Overveen – 
Zandvoort. ProRail heeft hiervoor begin 2013 subsidie 
ontvangen op grond van het Meerjarenprogramma 

Ontsnippering van het Rijk. In 2016/2017 zal ook dit 
ecoduct een feit zijn. 
Ten slotte is de provincie Noord-Holland voortvarend 
aan de slag met de voorbereidingen voor Natuurbrug 
Zeepoort, over de Zeeweg in Bloemendaal. Hoewel er 
nog zorgen over de financiering zijn, lijkt ook dit derde 
ecoduct er in 2016/2017 te komen.

De duinen van Zuid-Kennemerland zijn van oorsprong 
één gebied. De natuur is er zó waardevol dat het is aan-
gewezen als onderdeel van het Europese netwerk van 
natuurgebieden (Natura 2000). Drukke wegen als de 
Zandvoortselaan en de Zeeweg doorsnijden het gebied, 
net als de spoorlijn Haarlem-Zandvoort. Het Nationaal 

Panorama natuurbrug zandPoort © Provincie noord-holland
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Park wil de ‘versnipperde’ leefgebieden weer met elkaar 
verbinden zodat uitwisseling tussen de soorten weer 
mogelijk wordt. Dit vergroot de overlevingskans van de 
bijzondere flora en fauna van het duingebied.  Als de 
drie bruggen er liggen, zijn de grootste infrastructurele 
barrières geslecht en is er weer één groot aaneenge-
sloten duingebied van 7500 ha.

Plaatsing eerste ligger © Provincie noord-holland

Totale kosten bouw 
Natuurbrug Zandpoort

€ 9,1 miljoen

De kosten zijn gedekt door:

Europese Unie (EFRO) € 3,17 miljoen

Provincie Noord-Holland € 2,9 miljoen

Postcode Loterij € 950.000

PWN € 500.000

Waternet € 500.000

Overig: 

zandleveranties door PWN,  
Waternet en Natuurmonumenten

Aanvullende subsidie:

Prins Bernhard Cultuurfonds € 33.000 *

*  Dit bedrag wordt gebruikt voor de uitvoering van een 
monitoringsprogramma in de periode 2014 - 2016

Feiten en cijfers

Jaarverslag 2013
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Herstel historisch parkbos Koningshof 

Jowien van der Vegte, Natuurmonumenten

 
Op Koningshof heeft Natuurmonumenten gewerkt 
aan herstel van het historische parkbos. Er is in het 
bos gezaagd om verschillende monumentale bomen 
meer ruimte te geven. Ook komt er nu meer zon op 
de grond wat goed is voor de voorjaarsbloeiers. Het 
meest opvallende is het wandelpad om de weide heen. 
Dit pad loopt onder de oude beukenbomen en biedt 
verschillende zichtlijnen over de weide, precies zoals 
landschapsarchitect Springer het bedoelde. Er zijn 
nieuwe banken geplaatst om optimaal van dit uitzicht 
te kunnen genieten. De groene route loopt over dit 
nieuwe pad en maakt verder een mooie rondgang door 
de bossen en het duin van Koningshof. De weide wordt 
een bloemrijk grasland, waar in het voorjaar reekalfjes 
een rustige plek vinden. In de nazomer gaat de wei 
open voor de Schotse hooglanders en Koniks, die al in 
de rest van het gebied lopen. 

In 2014 wordt een nieuw hek om de weide voor het 
landhuis gezet en wordt een nieuw NPZK-informatie-
meubel op de nieuwe parkeerplek geplaatst. In het 

najaar zullen nog struiken en bolgewassen worden 
ingeplant. Dan is het parkbos weer compleet.  
Meer informatie over Koningshof vindt u op  
www.natuurmonumenten.nl.

4. Cultuurhistorie

nieuW hek koningshof © ruud luntz

Jaarverslag 2013
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Cultuurhistorie

zicht oP elsWout

Buitenplaats Elswout 

Marieke Schatteleijn, Staatsbosbeheer

 

restauratie en herstel

Staatsbosbeheer gaf dit jaar opdracht voor de restaura-
tie van het poortgebouw. Eind juni werd het gebouw in-
gepakt en in de steigers gezet. Ruim 3 maanden heeft 
de restauratie van de buitenkant van het poortgebouw 
in beslag genomen. Het poortgebouw, de klokkentoren 
en de brug werden gerestaureerd. 
 
Er is een (tijdelijke) toegangsweg voor gemotoriseerd 
verkeer aangelegd welke in gebruik blijft tot er een 
nieuwe alternatieve weg is gerealiseerd. De oorspron-
kelijke	routing	liep	via	het	poortgebouw;	dit	interfereer-
de met het wandelend publiek en zorgde voor schade 
aan de monumentale poort

Stichting Ons Bloemendaal hield onder haar leden een 
inzamelactie en heeft daarmee samen met Staatsbos-
beheer de pompejaanse bank op Duinlust hersteld. De 
onthulling hiervan vond plaats tijdens de opening van 
de Open Monumenten Dagen.

masterplan elswout

Staatsbosbeheer werkt aan een Masterplan voor Els-
wout. Doel hiervan is om met een duurzaam beheer 
en een duurzame exploitatie het ensemble Elswout 

in stand te houden, waarbij de cultuurhistorische, 
ecologische en recreatieve waarden beleefbaar en 
toegankelijk blijven. In de eerste fase van het project 
is een uitgebreide analyse gemaakt van het huidig 
functioneren van het gebied. De volgende onderzoeken 
zijn uitgevoerd: waardestellend onderzoek gebouwen, 
cultuurhistorische waarden, historische aanleg & 
beplanting, ecologisch onderzoek, recreatieonderzoek. 
Er zijn verder twee onderzoeken uitgevoerd naar de 
waardering van Buitenplaats Elswout. Vragenlijsten 
uitdelen onder de bezoekers op de buitenplaats en 
een vergelijkbaar onderzoek bij het digipanel van de 
gemeente Haarlem. De resultaten laten vooral de hoge 
waardering	zien	en	de	grote	betrokkenheid;	ruim	150	
mensen wil zich inzetten voor Elswout. Hier wordt in 
2014 vervolg aan gegeven.

Er vond tevens een jaarrond onderzoek plaats naar 
de verblijflocaties van vleermuizen in de bomen op 
Elswout. Dit leverde mooie ontdekkingen op, er zijn 
72 verblijfplaatsen gevonden, waaronder een kolonie 
franje staarten, de eerste franjestaarten in West- 
Nederland met zomerse kraamkolonies.

franjestaart © staatsbosbeheer

Jaarverslag 2013
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5. Recreatie, Communicatie en Educatie

Margo Slot (Bezoekerscentrum), Corine Emmelkamp (Coördinator C&E), Marieke Schatteleijn (SBB)

Excursies in het Nationaal Park
In 2013 zijn er ca. 140 activiteiten zoals excursies en lezingen  aangeboden in het Nationaal Park  
Zuid-Kennemerland door de NPZK- partners (IVN, SBB, NM, PWN) en de KNNV, Vogelwerkgroep en  
Copernicus. Hieraan hebben 1800  mensen deelgenomen, waarvan ca. 70% volwassenen. Daarnaast  
werden in 2013 meer excursies aangeboden, tijdens evenementen, waarvoor inschrijving niet verplicht 
werd gesteld. De deelnemers van deze excursies zijn, evenals mensen die zonder inschrijving hebben  
meegedaan, niet meegenomen in dit aantal.  

Daarnaast zijn er nog veel excursies georganiseerd op aanvraag: meer dan 1200 mensen gingen op pad 
met een natuurgids.  
 

oP Pad met de bosWachter © ruud maaskant (PWn)

Jaarverslag 2013
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Activiteiten en evenementen
Aantal 

deelnemers

Georganiseerde activiteiten

Activiteit Bezoekerscentrum 2.530

Excursies NPZK, IVN, SBB, NM, PWN, 
KNNV, Vogelwerkgroep, Copernicus

1.800

Groepsaanvragen 1.236

Subtotaal 5.566

Evenementen 16.030

Totaal 21.596

Natuurlijk worden er ook door andere organisaties 
activiteiten georganiseerd in het Nationaal Park. Deze 
zijn in dit overzicht niet meegenomen. 

Evenementen
De participanten van het Nationaal Park bieden samen 
een jaarrond evenementenprogramma met aandacht 
voor de unieke natuur en cultuur in het park. Mensen 
met diverse interesses worden met dit programma 
bediend. Zo is er een evenement voor wandelaars, zijn 
de Europakijkdagen interessant voor iedereen met in-
teresse	in	grote	natuurbeheerprojecten;	worden	jonge	
gezinnen enthousiast van de schapenscheerdag, het 
Nationaal Park Zomerfestival en de IVN Paddenstoe-
lendag en ‘Kerst op het Koevlak’ met de schaapskudde 

van PWN. Cultuurliefhebbers komen aan hun trekken 
tijdens diverse evenementen op de landgoederen en 
buitenplaatsen, waaronder het Buitenplaatsenweekend  
op Elswout en tijdens het Nationaal Park Zomer-
festival.  
 
De publieksevenementen trekken met name mensen 
uit de omgeving van het nationaal park. Toeristen 

weten de evenementen echter steeds beter te vinden. 
O.a. omdat in 2013 alle websites met vermelding van 
het Nationaal Park zijn aangeschreven en de online 
zichtbaarheid van het Park zo verbeterd is. 

De grote publiekevenementen die in 2013 werden  
georganiseerd zijn in de volgende tabel weergegeven. 

nationaal Park zomerfestival 2013 oP landgoed duin&kruidberg
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Recreatie, Communicatie & Educatie

Ruim 16.000 mensen bezochten de aantal evenemen-
ten die zijn georganiseerd door een samenwerking van 
één of meerdere partners en derden. Deze evenemen-
ten worden gepromoot in de NPZK-media (website, 
activiteitenflyer, nieuwsbrief, twitter, facebook, adver-
tenties, persberichten, websites derden). De openings-
week van het bezoekerscentrum, de IVN padden-
stoelendag op Buitenplaats Elswout en het Nationaal 

Park Zomerfestival op Landgoed Duin & Kruidberg 
trokken de meeste bezoekers.  
 
De natuurwerkdagen, ook wel vrijwilligersdagen ge-
noemd, vormen een aparte categorie evenementen. 
Deze dagen waarop gewerkt wordt in de natuur staan 
open voor alle deelnemers. De organisatie ligt volledig 
in handen van IVN, Natuurmonumenten of PWN. 

Evenementen & activiteiten  
Buitenplaats Elswout

Paddenstoelendag

Ook dit jaar was het weer zeer geslaagd met een hoog 
bezoekersaantal (+/- 2500), er werden maar liefst 19 
excursies gegeven.

open monumenten dagen/buitenplaatsen-

weekend

Een kleine 1.000 man bezochten tijdens het Buiten-
plaatsenweekend op 14 en 15 september 2013 de 
buitenplaatsen Elswout, Huis te Zaanen en Huis te 
Manpad. Dit was de eerste activiteit in een samen-
werking tussen de verschillende buitenplaatsen, geor-
ganiseerd door de eigenaren en de CultuurCompagnie 

buitenPlaatsenWeekend 2013 oP elsWout © staatsbosbeheer
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Datum Evenementen
Aantal 

bezoekers

10 febr. Nationaal Park Winterwandeling (organisatie Haarlems Dagblad) 600

1 april De Wilde Buitendag (Natuurmonumenten en Bezoekerscentrum)   (kind.+volw.) 740

22 maart Wandelen voor Water (PWN)                                                               (aantal kind.) 450

10 - 11 mei Europakijkdagen (project ‘Natuurbrug Zandpoort’ en ‘Noordwestnatuurkern’) 80

26 mei Dag van het Nationaal Park 150

2 juni Schapenscheerdag 460

7 juli
Nationaal Park Zomerfestival (Landgoed Duin & Kruidberg, IVN, Natuur-
monumenten en Goesting Events)

1.500

14 - 15 sept. Buitenplaatsenweekend (Cultuurcompagnie m.m.v. Staatsbosbeheer) 300

6 okt.
Paddenstoelendag op Landgoed Elswout (IVN Zuid-Kennemerland m.m.v. 
Staatsbosbeheer

3.000

20 - 27 okt. Openingsweek Bezoekerscentrum (BC m.m.v. diverse organisaties en bedrijven) 8.250

22 dec. Kerst op Koevlak (PWN m.m.v. BC) 500

Totaal 16.030

inhoud
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in opdracht van Provincie Noord-Holland. Elswout won 
tijdens het Buitenplaatsenweekend een groot nieuw  
publiek dat nog nooit van Elswout heeft gehoord en 
direct met de boswachter op stap ging om deze bij-
zondere buitenplaats te verkennen. Intieme concerten 
in het koetshuis en tekenactiviteiten in de open lucht 
maakten het weekend helemaal af.  
In 2014 wordt vervolg gegeven aan deze samenwerking 
en wordt er een verbinding gelegd met (de cultuur-
historie) van het nationaal park. 
 
excursies op elswout

Er werden 25 groepsexcursies gegeven en 8 scholen 
worden door de boswachters ontvangen voor een 
kennismaking met de cultuurhistorie in het Nationaal 
Park.

Gastheren Nationaal Park - Duurzaam Toerisme
19 recreatiebedrijven (met 38 deelnemers) zijn in 
de voorgaande jaren opgeleid als ‘Gastheer van het 
Nationaal Park’. Zij kunnen gasten informeren over het 
park. In 2013 werd het Nationaal Park Zomerfestival op 
Landgoed Duin & Kruidberg georganiseerd in samen-
werking met de gastheren Landgoed Duin & Kruidberg 
en Goesting Events. Tijdens het festival waren ook 
andere gastheren aanwezig met activiteiten. 

Openingsweek Bezoekerscentrum De Kennemerduinen 

Datum Thema

zo  20 okt. Grande opening

ma 21 Speurtochten dag

di   22 Meet & greet met de sportclubs

wo  23 10 dingen die je als kind gedaan moet hebben voor je 12e

do  24 Dierendonderdag

vrij 25 Mijn favoriete excursie (Favoriete excursie van de natuurgids)

za  26 Nacht van de nacht

zo  27
Terug naar de natuur: 
Bushcrafttocht met natuurlijk ontbijt aan ’t Wed© bettina neseker

Jaarverslag 2013
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Educatie basisonderwijs
Het bezoekerscentrum organiseert diverse school-
excursies onder leiding van een gids of boswachter. 
Er wordt een doorlopende leerlijn aangeboden, wat 
betekent dat voor iedere groep in het basisonderwijs 
excursies worden aangeboden die op elkaar zijn afge-
stemd. De leerdoelen binnen iedere excursie zijn op 
elkaar afgestemd. In 2013 zijn er 54 excursies geor-
ganiseerd en 1350 leerlingen gingen op pad met een 
schoolgids. De meeste scholen kwamen uit Haarlem 
en Heemstede.  

Communicatiemiddelen
Persberichten, nieuwsbrief en brochure

•	 Persberichten: 25 persberichten over activiteiten in 
het Nationaal park werden verstuurd. 

•	 Nieuwsbrief:	meer dan 900 mensen ontvingen de  
6 digitale nieuwsbrieven.

•	 Activiteitenflyer: deze gedrukte flyer geeft een 
overzicht van alle publieksexcursies en evenementen 
in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De flyer 
verschijnt 4 x per jaar. De oplage van 8000 werd in  
2013 voor de zomerperiode verhoogd naar 12.000.

•	 Informatiebrochure:	deze gedrukte brochure bevat 
achtergrondinformatie over het park en wordt gratis 
verstrekt via het bezoekerscentrum en een aantal  
locaties zoals bij gastheren van het Nationaal Park. 
De brochure werd in 2013 herdrukt n.a.v. de activi-
teiten rondom de Natuurbrug Zandpoort. 

Jaarverslag 2013
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Recreatieproducten
Peuterspeurtocht ‘stijn konijn’

Met deze speurtocht van 1 km ontdekken kinderen (3 t/m 5 jaar) de wereld 
van Stijn Konijn en zijn broertjes en zusjes. De kleuters leren van alles over 
het	konijnenleven	in	de	duinen;	waar	ze	zijn	geboren,	wat	ze	eten	en	wie	
hun vriendjes en vijanden zijn. Alle zintuigen worden aan het werk gezet. 
Twee schoolgidsen hebben aan deze hernieuwing een belangrijke bijdrage 
geleverd.

‘vosje vos en het geheim van het toverbos’

Voor kinderen van 6 t/m 9 jaar is er een nieuwe speurroute van 3 km in  
de buurt van het bezoekerscentrum uitgezet. Vosje Vos neemt je mee naar 
het magische rijk van Koning Eik. Met een fluwelen rugzak vol.

Vosje Vos
en het geheim van het Toverbos

6-9
JAAR

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen

STIJNKONIJN

3-5
JAAR

Een speurtocht voor de allerkleinsten
in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland

kinderen met bosWachter 
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Website en social media

Dec 2012 Dec 2013

Abonnees nieuwsbrief 914 1084

Bezoekers website per maand 3.229 5.546

Volgers Twitter 269 459

Likes Facebook 267 515

De website werd 101.987 maal bezocht in 2013 (t.o.v. 
73.539 maal in 2012).  
De site werd maandelijks door gemiddeld 6150 men-
sen bekeken. Oktober (de maand waarin het bezoekers-
centrum officieel geopend werd) toont uitschieters in 
alle media. Zo werd de website die maand door 9.042 
mensen bezocht.

overige nieuwe infovoorzieningen

In 2013 werd door Ontwerpbureau Perspekt en Staats-
bosbeheer het nieuwe informatiepunt op Elswout 
voorbereid.

landgoed duin&kruidberg

inhoud

Nationaal Park in de pers 

Het AD, Telegraaf en het magazine Buitenleven besteedden in 2013 
een artikel aan het Nationaal Park Zomerfestival bij Duin & Kruid-
berg. Ook diverse lokale media (radio en kranten) plaatsten nieuws-
berichten.  

Het magazine Buitenleven plaatste ook een bericht over de IVN padden stoelendag op Elswout. 
De openingsweek ontving met name aandacht op externe websites met uittips voor gezinnen.  
 
Persberichten worden gemiddeld om de week verzonden en worden door diverse lokale media 
zoals regionale krant, huis-aan-huisbladen en lokale radio opgepikt. Daarnaast worden activi-
teiten opgenomen in diverse bladen als ‘Uit in Haarlem’, ‘HRLMtje’, e.d. Soms plaatst het 
Nationaal Park een advertentie of advertorial. In 2013 is bijvoorbeeld een advertorial geplaatst 
in het HRLMtje. 

festival

Nationaal Park
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© ruud maaskant (PWn)
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Divers
Het fietsrouteboekje ‘Met de wind in je haren’ werd 
in 2013 gelanceerd. Het boekje is te koop in het 
bezoekers centrum en bij diverse gastheren.  
 
In 2013 werd door Buro NiV gewerkt aan een schets-
ontwerp van nieuwe informatievoorziening bij de 
ingangen.  
 
In samenwerking met IVN, provincie Noord-Holland  
centrum de “Duurzame Dates” georganiseerd. Meer 
dan 50 duurzame ondernemers uit Noord-Holland 
ontmoetten en inspireerden elkaar tijdens deze middag 
en avond.

In samenwerking met de provincie Noord-Holland  
is in het nieuwe bezoekerscentrum een informatie-
avond over Natura 2000 georganiseerd. In de daartoe 
speciaal omgebouwde expositieruimte kwamen zo’n 
100 belangstellenden samen om vervolgens in diverse 
groepen op deelonderwerpen dieper in te gaan. Een 
betrokken en inhoudelijk sterke avond.

In samenwerking met IVN afdeling Zuid-Kennemerland 
is in het nieuwe bezoekerscentrum de provinciale 
ledendag georganiseerd. Ruim 60 leden van diverse 
IVN-afdelingen wisselden ervaring en kennis uit op 
uiteenlopende vlakken als nieuwe media, excursie- 

technieken en duurzaamheid.
 
Actie rondom bezuinigingen
Nationaal Park Zuid-Kennemerland was aanwezig  
tijdens de vergadering van de Tweede Kamer over  
bezuinigingen op communicatie & educatie in de  
Nationale Parken. De coördinator C&E heeft meege-
werkt aan de organisatie, het filmverslag en persbe-
richten van de lobbyactie die onder leiding van het IVN 
opgezet werd. De voorgenomen bezuinigingen van 
60% werden, na een motie, beperkt tot 30%. 

Junior Rangers op bezoek
De Junior Rangers, jongeren in de leeftijd van 12 - 18 
jaar uit Nationaal Park Weerribben-Wieden, bezochten 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland op 7 september. 
Na een bezoek aan het bezoekerscentrum en een afval-
prikactie rondom ’t Wed, fietsten zij o.l.v. gastheer  
‘Go sport and play’ naar het strand. Daar verzorgde 
een schoolgids een strandexcursie. 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland onderwerp  
Communicatie & Educatie neemt actief deel aan de 
uitwisseling tussen de Nationale Parken. 
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Margo Slot, Bezoekerscentrum

 
Op 4 oktober 2013 onthulde staatssecretaris Sharon 
Dijksma het nieuwe bezoekerscentrum ‘De Kennemer-
duinen’ in aanwezigheid van gedeputeerde Jaap Bond, 
directeur van PWN Martien den Blanken, voorzitter 
van het NPZK Aaltje Emmens-Knol en vele genodigde 
bestuurders, vrijwilligers en de pers. Voorafgaand aan 
de officiële handeling was er een geanimeerd gesprek 

over de toekomst van Nationale Parken en natuur- en 
milieu educatie in Nederland.  
In de herfstvakantie werd de opening voor het publiek 
gevierd met een feestweek vol activiteiten voor jong en 
oud: 8.000 bezoekers namen hier aan deel.

De verhuizing vanuit het oude bezoekerscentrum de 
Zandwaaier was een enorme klus. Dankzij indrukwek-
kende inzet van medewerkers en vrijwilligers van het 

Nationaal Park bleef de sluiting van het bezoekers-
centrum beperkt tot slechts twee en een halve week. 
En tot het laatst toe konden alle diensten, excursies en 
activiteiten worden aangeboden.
 
Inmiddels is duidelijk dat het bezoekerscentrum een 
groot succes is en een publiekstrekker van formaat. 
Vele nieuwe bezoekers vinden de weg naar deze locatie 
en genieten van de informatie over het Nationaal Park. 
Al in de eerste week van december is – 5 maanden na 
de opening – de 50.000e bezoeker welkom geheten!  
Ter vergelijking: het oude bezoekerscentrum De Zand-
waaier ontving nog geen 40.000 bezoekers per jaar.

bezoekerscentrum de kennemerduinen © ruud maaskant (PWn)

staatssecretaris sharon dijksma verricht de officiële oPening
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Nieuw Bezoekerscentrum ‘De Kennemerduinen’ 
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•	 Servicebalie
•	 Winkel
•	 Tentoonstelling	(Perspekt	Studio’s	BV):

-		digitale	plattegrond	met	14	wandel-	en	fietsroutes;	
-  duinenwand met uitleg van verschillende duin-

zones	van	binnenduin	tot	zeereep;
-  maquette van een Merovingische duinboerderij en 

uitleg	cultuurhistorie;
-  gestileerde boom met vogelpreparaten en inter-

actief	spel;
-		diverse	opstellingen	voor	kinderen	om	de	ruiken;	

voelen,	ontdekken,	beleven;
-		foto’s	van	belangrijkste	grazers	in	het	duin;
-		opstelling	met	levendgroen	van	het	jaargetijde;
-  diverse vitrines met originele preparaten, wisselend 

naar het jaargetijde.

•	 2	zalen,	eventueel	samen	te	voegen,	voor	vergade-
ringen;	ingericht	met	nieuw	meubilair	en	audio-
visuele middelen

•	 Duincafé	met	goede	keuken	voor	daghoreca
•	 Zonnig	terras
•	 Duin-	en	waterspeelplaats	voor	jongere	kinderen
•	 Natuurlijk	ingericht	terrein	rondom	het	gebouw
•	 Heringericht	parkeerterrein	voor	ruim	280	auto’s.

onderdeel tentoonstelling in het bezoekerscentrum

Bezoekerscentrum	De	Kennemerduinen	biedt:	
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Nieuw Bezoekerscentrum ‘De Kennemerduinen’ 
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In het Park steken honderden vrijwilligers regelmatig 
de handen uit de mouwen. Voor de betrokken natuur-
beheerders, het bezoekerscentrum en het park zijn ze 
goud waard. 

Vrijwilligers: gouden handen

Wout Boekhorst en Jenny van Rijn, PWN

Veel handen bestrijden invasieve exoten zoals Prunus, 
Mahonia, Cotoneaster, Physalis (lampionplant) en de 
watercrassula. Maar ze planten ook duindoorns en 
helm om wegen te beschermen tegen overwaaiend 
zand of ze gebruiken de duindoorn om sluippaden 
dicht te zetten. Struiken worden gesnoeid om wegen 
en paden vrij te houden, bomen gelierd. 
In het ‘stuivende duinen’ project Noordwest Natuur-
kern wordt bloot gewaaid puin uit de oorlog geruimd 
en de hergroei van bramen en helm bestreden.

Vrijwilligers zorgen er ook voor dat de banken er netjes 
uit blijven zien, uitzichtduinen goed bereikbaar blijven 
voor de recreanten en ruiters veilig kunnen oversteken. 
Ze repareren hekwerk en klaphekjes en maken over-
stapjes voor de hekketeurs: De vrijwilligers die regel-
matig de tientallen kilometers hekwerk controleren op 
beschadigingen. 
Bijzondere klussen dit jaar waren het zetten van een 
kijkscherm zodat vogelliefhebbers onopgemerkt vogels 
kunnen bekijken en het maken van een pakschuur ten 
behoeve van de boswachters van PWN.

Ook vrijwilligers die niet zo goed zijn met hun han-
den dragen een welkom steentje bij. Zij controleren 
bijvoorbeeld of de markeringen van alle uitgezette, 
korte en lange wandelroutes nog kloppen. Maar ze 
kunnen ook het gezicht zijn van de gastvrouw achter 
de balie van het bezoekerscentrum, of de excursieleider 
die met een groep kinderen of volwassenen het duin 
ingaat op zoek naar bijzondere zaken. Soms gaat zo’n 
gezicht schuil achter een fotocamera en legt mijlpalen 
vast, zoals de 50.000e bezoeker. En natuurlijk kunnen 
grote evenementen zoals het Zomerfestival niet zonder 
vrijwilligers.

Een bijzondere groep vrijwilligers komt van de Harte-
kampgroep: Zij ruimen zwerfvuil op bij duinmeer  
’t Wed, de parkeerplaats Koevlak en rond het 
bezoekers centrum en de bijbehorende natuurspeel-
plaats. Eén van de boswachters zorgt voor begeleiding. 

En dan zijn er met ingang van dit jaar de vrijwillige 
herders. Zij zijn verbonden aan onze schaapskudde, 
zorgen dat de dieren te drinken krijgen en gaan met 
ze het duin in, waar de kudde een gebied begraasd, 
dat tijdelijk is afgezet met flexnetten. Ook gedaan door 
vrijwilligers. 

6. Vrijwilligers

vrijWilligers aan het Werk oP elsWout © archief sbb
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Vrijwilligers

Voor het grote maaiwerk zet natuurbeheerder PWN een 
aannemer in. Die werkt samen met vrijwilligers voor 
het verzamelen en afvoeren van het gemaaide materi-
aal. Voor het maaien van de oevers van het Vogelmeer 
wordt de Stichting Ecologisch Beheer ingehuurd, die 
ook werkt met vrijwilligers.

Vrijwillige onderzoekers struinen het duin door om 
flora- en faunawaarnemingen te doen en vast te leggen. 
Van libellen, vlinders, vogels, orchideeën, mossen,  
varens en nog veel meer wordt het wel en wee gevolgd. 
In de Noordwest natuurkern wordt ook de invloed 
van de zoute wind uit zee (salt spray) op de duinen 
gevolgd. Allemaal gegevens, die voor natuurbeheerders 
input vormen voor hun beleid.

Vrijwilligers helpen bij beheer

Jowien van der Vegte, Natuurmonumenten

Eind 2013 is Natuurmonumenten gestart met een 
nieuwe groep vrijwilligers die meehelpen in het (na)
beheer van de grote natuurontwikkelingsprojecten. De 
groep bestaat inmiddels uit 10 - 12 mannen en vrou-
wen en komt elke woensdag bijeen. Gedurende het 
broedseizoen komt de groep 1x per maand bijeen. Die 
dagen worden gebruikt om de resultaten van het eerste 
seizoen te bekijken en excursies t.b.v. herkenning inva-

sieve exoten, welke kennis later gebruikt zal worden bij 
de bestrijding van deze. De groep wordt opgestart door 
een boswachter die uitleg geeft en het gereedschap 
naar de werkplek brengt. Verder werkt de groep nu al 
zelfstandig. Resultaten waren direct zichtbaar, en het 
enthousiasme is groot en aanstekelijk. 

Vrijwilligers SBB

Marieke Schatteleijn, Staatsbosbeheer

Op Elswout is een groep beheervrijwilligers actief, 
waaronder de ‘Boomgaardvrijwilligers’. De boomgaar-
den van Elswout worden onderhouden door deze 4 
vrijwilligers. Van de opbrengsten van de verkoop van de 
appels en peren, wordt gereedschap gekocht voor het 
onderhoud van de boomgaard. De boomgaarden wor-
den biologisch/ ecologisch beheerd: geen kunstmest, 
geen spuiterij tegen ziektes of insecten. Het snoeien 
en plukken wordt allemaal met de hand gedaan. De 
vrijwilligers worden ondersteund door de boswachters 
van Staatsbosbeheer en ontvingen in 2012 subsidie 
van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waarmee 22 
nieuwe bomen zijn gekocht. Deze appel-, peren- en 
pruimenbomen van oude rassen) zijn begin 2013 
geplant. Tijdens de paddenstoelendag is de appeloogst 
van 2013 verkocht. En dat betekende uitverkoop, de 
oude appelrassen bleken zeer geliefd bij het publiek!
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Vrijwilligers

Parende Padden © anneke koPer
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Scholing en begeleiding vrijwilligers
In totaal zijn 360 vrijwilligers actief in het Nationaal 
Park. Daarvan zijn er bijna 50 actief als gids. De vrij-
willigers vervullen een belangrijke rol in het bereiken 
van de communicatie en educatie doelstellingen. Het 
Nationaal Park verzorgt de bijscholing van de vrijwil-
ligers en daarmee kwaliteitsbewaking van de excursies. 
Hiervoor werden in 2012 vrijwilligersinformatieavon-
den, een gidsenuitje en kerstborrel georganiseerd: 

Vrijwilligersinformatieavonden: in het jaar zijn er twee 
momenten waarop alle actieve vrijwilligers in het NPZK 
uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst. 
De uitnodiging gaat naar NM, SBB, PWN, IVNZK, 
VWG Zuid-Kennemerland, KNNV, Vrienden van het 
Kennemerstrand, Copernicus en NPZK. Beheerders èn 
vrijwilligers delen de laatste nieuwtjes en wetenswaar-
digheden met elkaar. In 2013 vonden deze avonden 
plaats op 20 maart en 11 december (tevens BIP- 
publieksavond). 

Gidsenuitje:	op 21 september was het jaarlijkse dagje 
uit voor de NPZK-gidsen. Een deel van het nieuwe 
fietsrouteboekje ‘Met de wind in je haren’ werd door de 
gidsen gefietst. Na de lunch in het duincafé/het nieuwe 
bezoekerscentrum, verzorgde Goesting Events het mid-
dagprogramma. Plezier werd afgewisseld met aandacht 
voor samenwerking. 

Kerstborrel: tijdens het evenement ‘Kerst rond het 
Koevlak’ werd de jaarlijkse kerstborrel georganiseerd. 
De gidsen ontvingen een cadeaubon van de winkel als 
blijk van waardering voor hun inzet. 

Subsidie NPZK voor vrijwilligersgroepen
Het NPZK maakt jaarlijks een klein budget vrij voor het 
ondersteunen van vrijwilligersorganisaties die bijdra-
gen aan de doelstellingen van het Park. Het kan gaan 
om natuurbeheer, onderzoek of communicatie. Zo 
heeft het IVN-Zuid-Kennemerland met steun van het 
NPZK in 2013 een prachtige rondwandeling beschre-
ven rond het Vogelmeer en materiaal aangeschaft voor 
educatieactiviteiten op het strand. De Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland kreeg een bijdrage voor het maken 
van een boek over Vogels van Zuid-Kennemerland 
en de libellenwerkgroep van de KNNV-Haarlem een 
bijdrage voor het organiseren van lezingen over libellen 
in het NPZK. De paddenwerkgroep van de KNNV ten 
slotte kreeg financiële steun voor voorlichting over en 
beschermingsmaatregelen ten behoeve van amfibieën 
langs de Brouwerskolkweg.
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7. Onderzoek in 2013

Hubert Kivit, PWN

In 2013 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. De beheerders deden onderzoek in het kader van de monito-
ring van natuurwaarden en de evaluatie van het beheer. Hierbij werden zij vaak geassisteerd door vrijwil-
ligers. Ook diverse universiteiten deden onderzoek. Hier worden de belangrijkste onderzoeken genoemd.

Parnassia © ruud maaskant(PWn)
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Effecten van begrazing
Sinds 2005 wordt het NP integraal begraasd. Er werden 
twee onderzoeken gedaan om het begrazingsbeheer te 
evalueren. Bureau van der Goes & Groot heeft een re-
latie gelegd tussen de begrazing in Zuid-Kennemerland 
en het voorkomen van broedvogels. Uit het onderzoek 
komt naar voren dat er in de droge habitats mogelijk 
een positieve invloed van begrazing is op gekraagde 
roodstaart en roodborsttapuit. Er zijn geen soorten van 
droge habitats die aantoonbaar negatief reageren op 
begrazing. Bij duinwateren ligt de situatie genuanceer-
der;	plaatselijk	bleken	de	grazers	duidelijk	negatieve	
invloed te hebben op soorten die afhankelijk zijn van 
oevervegetatie, zoals fuut, dodaars, waterhoen, rietzan-
ger, kleine karekiet en rietgors.

Ook door bureau van der Goes en Groot is een analyse 
gedaan van de ontwikkeling van de vegetatiestruc-
tuur onder invloed van begrazing. Dit is gedaan met 
behulp van luchtfoto’s uit drie perioden: 2003, 2009 en 
2012. Een algemene conclusie is dat er geen erg grote 
veranderingen hebben plaatsgevonden binnen het 
beschouwde gebied. De periode van 9 jaar is ook kort 
om grote verschillen te kunnen zien. Het onderscheid 
tussen de natuurlijke successie en de invloed van de 
begrazing is lastig te maken, omdat een goede onbe-
graasde referentie ontbreekt. De voornaamste invloed 
is geweest op de lagere structuurtypen. Ondoordring-

bare struwelen (zowel dicht als hoog) zijn aan de 
begrazing ontsnapt.

Noordwest Natuurkern
In de noordwest natuurkern krijgen dynamische pro-
cessen van wind, zand en zout vrij spel. De ontwikke-
ling van die dynamiek wordt gevolgd met zout-, zand- 
en windinstrumenten die door vrijwilligers worden 
afgelezen. Om de veranderingen in het reliëf te kunnen 
bepalen is door de firma Kragten met behulp van een 
zgn. drone (een modelhelikopter met een camera) een 
zeer gedetailleerd (5 cm) digitaal hoogtemodel en een 
kleuren luchtfoto van het gebied gemaakt. Een studen-
te is onder leiding van Bureau Arens voor Strand- en 
duinonderzoek bezig geweest met het in kaart brengen 
van de toestand van het kale oppervlak van zandver-
stuivingen, zoals de mate van erosie en stabilisatie 
door vegetatie.

Vleermuizen in de zomer
Door bureau Ekoza is een verkennend onderzoek uitge-
voerd naar het voorkomen in de zomer van vleermui-
zen in de Kennemerduinen en Duin- en Kruidberg. Met 
behulp van ultrasoon-detectors zijn 9 soorten vleer-
muizen waargenomen. Een groot deel van de waarne-
mingen betreft gebouwbewonende soorten (gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger) die vanuit de dorpen 
in het gebied komen foerageren. Het duin vormt voor 

deze soorten een belangrijk gebied. Ruige dwergvleer-
muizen kwamen voor tijdens de trek in de nazomer. Er 
zijn enkele meervleermuizen aangetroffen. In de winter 
is deze soort veelvuldig aanwezig in de bunkers in het 
gebied. Watervleermuizen jaagden boven de duinmeer-
tjes. In Duin en Kruidberg is een kraamkolonie van 
deze soort aangetroffen in een boom. Franjestaarten 

versPreiding geWone dWergvleermuis (de rode stiP is een 
verblijfPlaats)
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en gewone grootoorvleermuizen zijn soorten met een 
zeer zachte sonar. Beide soorten zijn alleen op dichter 
begroeide locaties waargenomen en niet in het open 
duin. Er zijn 3 waarnemingen van de baardvleermuis 
gedaan, waarbij er een vermoeden is van een verblijf-
plaats in het jachtduin. Ook Rosse vleermuizen zijn 
waargenomen. Gebleken is dat diverse bunkers ook 
in de paartijd gebruikt worden door vleermuizen. De 
dieren komen vanuit de omgeving zwermen rond de 
bunkers om daar te paren.

Overwinterende vleermuizen
Evenals voorgaande jaren zijn de afgelopen winter 
weer de winterverblijven van vleermuizen in Zuid-
Kennemerland geteld. Er werden 509 dieren geteld, 
waaronder zes franjestaarten. De watervleermuis was 
de algemeenste soort.

Wisenten
Inmiddels leven er al 7 jaar wisenten in het Kraansvlak. 
Met name door (deels buitenlandse) studenten wordt 
onderzoek gedaan aan het sociaal- en foerageergedrag 
van wisent, konik en Schotse hooglander, het ter-
reingebruik en de invloed op de vegetatie, de effecten 
van vraat aan houtige gewassen, de biodiversiteit op 
intensief gebruikte lig- en rolplekken en de verspreiding 
van plantenzaden door mest. Vanwege de afname van 
kardinaalsmutsstruweel door vraat van de wisenten in 
de afgelopen jaren is de kudde zich meer gaan richten 
op de esdoorn. Hooglanders blijken laag grasland en 
loofbos aanzienlijk meer te gebruiken dan wisenten, 
die meidoorn en open zand relatief meer gebruiken. Er 
blijken geen grote verschillen te zijn in de zaadversprei-

ding door mest van de verschillende grazers. Intensief 
door grazers gebruikte plekken worden gebruikt door 
veel verschillende andere diersoorten. Er is ook een 
duidelijk positieve correlatie tussen het aantal wissels 
en het aantal verschillende plantensoorten op een 
gebruiksplek.

Broedvogels wisentgebied
Sinds 2007 inventariseert vrijwilliger Eef Kieft de 
broedvogels in een deel van het wisentgebied. Dit is 
een interessante studie omdat de grazersdichtheid in 
het wisentgebied relatief hoog is ten opzichte van de 
andere terreinen van het NP. Uit de inventarisaties van 
de afgelopen 7 jaar blijkt dat de broedvogelpopulatie 
opvallend constant is, zowel wat betreft het aantal 
soorten als het aantal territoria.
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Onderzoek in 2013

Bij de struweelvogels werd de grootste veranderingen 
verwacht i.v.m. de vraat van de grazers aan kardinaals-
muts. De struweelvogels blijven het echter onvermin-
derd goed doen. Eigenlijk is de winterkoning de enige 
soort die structureel achteruit gaat, mogelijk door 
de strenge winters van de laatste jaren. Nachtegaal, 
tuinfluiter, zwartkop en vink doen het steeds beter. 
De afname in 2013 bij een aantal soorten zal deels te 
maken hebben met het extreem late voorjaar.

Broedvogels Kennemerduinen
De vrijwilligers Hans Groot, Steve Geelhoed, Pim de 
Nobel en Han Buckx tellen al sinds 1990 de broed-
vogels van een groot deel van de Kennemerduinen. 
Een mooie reeks die inmiddels interessante trends 
laat zien. Een van de sterkst toenemende soorten is de 
boomleeuwerik, die groeide van 0 paar in 1993 naar 17 
paar dit jaar. Ook de stand van de nachtegaal is sinds 
begin jaren 90 verdubbeld. De gekraagde roodstaart 
nam toe van enkele paren tot 16 paar in 2013. Een 
soortgelijke toename maakte de braamsluiper door. 
Een grote verliezer is de kleine karekiet, die zijn riet-
biotoop zag verdwijnen in de magen van grote grazers. 
Andere verliezers zijn tapuit, paapje, zilvermeeuw en 
stormmeeuw die als broedvogel uit het gebied ver-
dwenen zijn.

Genetisch onderzoek aan Parnassia
In de provincie Drenthe zijn recent enkele nieuwe  
populaties van het ook in duinvalleien van het NP voor-
komende plantje Parnassia verschenen. Het vermoe-
den bestaat dat dit het gevolg is van onbewuste uitzaai-
acties via maaimachines, die voordat ze naar Drenthe 
gingen in de Lauwersmeer gemaaid hebben. Hierdoor 
zijn twee verschillende genetische vormen van Parnas-
sia (de binnenlandse en kustvorm) bij elkaar komen te 
staan. Dit kan echter gevolgen hebben voor de popula-
tie als beide vormen gaan kruisen en de hybride vorm 

slecht groeit en/of onvruchtbaar blijkt te zijn.  
Een studente heeft daarom met plantmateriaal van de 
Kennemerduinen en Drenthe kruisingsproeven gedaan. 
De meeste kruisingen waren succesvol, en resulteerden 
in een goed gevulde vrucht met veel zaden. De hybride 
zaadjes blijken ook goed te kiemen. De resul taten wij-
zen er dus op dat de twee genetische vormen succes-
vol met elkaar kunnen kruisen. Wat dit betekent voor 
de vruchtbaarheid en groei van de plantjes is nog iets 
wat nader onderzocht moet worden als de kiemplant-
jes een stuk gegroeid zijn.
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Bijlage 1

Samenstelling Overlegorgaan 2013
Mw. A. Emmens-Knol voorzitter OO 

Mw. C.J. Lever secretaris NPZK

Dhr. K. de Jong (tot 1 oktober) Natuurmonumenten 

Dhr. A. Pander (vanaf 1 december) Natuurmonumenten

Mw. S. de Jonge Staatsbosbeheer

Mw. S. van Wesemael  PWN 

Dhr. J. Bond Gedeputeerde Provincie Noord-Holland

Mw. E. ten Hag plaatsvervanger J. Bond 

Mw. D. Teeling (tot 1 april) regiodirecteur IVN 

Dhr. F. Driessen (vanaf 1 april) regiodirecteur IVN

Mw. A. Baerveldt wethouder gemeente Velsen

Dhr. R. van Doorn (tot eind juni) wethouder gemeente Haarlem 

Dhr. L. Mulder (vanaf 1 juli) wethouder gemeente Haarlem

Dhr. A. Sandbergen wethouder gemeente Zandvoort

Mw. A. Schep wethouder gemeente Bloemendaal

Dhr. B. Lensink namens particuliere eigenaren

Samenstelling Adviescommissie 2013
Dhr. P. Veel PWN  

Mw. C.J. Lever secretaris NPZK

Mw. J. van der Vegte Natuurmonumenten

Mw. M. Schatteleijn Staatsbosbeheer

Dhr. D. Vonk (tot 1 september) Gemeente Haarlem 

 (vanaf 1 november Zuid Kennemerland Natuurlijk)

Mw. L. Meuleman (vanaf 1 september) Gemeente Haarlem

Mw. I. Storm Gemeente Bloemendaal

Mw. T. Olivier Gemeente Velsen

Dhr. J. Sandbergen Gemeente Zandvoort

Dhr. H. Wijkhuisen (tot 1 november) Zuid Kennemerland Natuurlijk

Dhr. M. Janssen Stichting Duinbehoud

Mw. H. Brouwer Pieter Vermeulen Museum 

Mw. M. Slot De Zandwaaier

Mw. C. Emmelkamp  IVN

Mw. M. Kuipers PWN 

Samenstelling Stichtingsbestuur 2013
Mw. A. Emmens-Knol voorzitter 

Mw. S. van Wesemael penningmeester

Mw. A. Baerveldt secretaris

Dhr. B. Spier controller PWN

Samenstelling Stuurgroep Natuurbruggen 2013
Mw. A. Emmens-Knol voorzitter 

Dhr. J. Bond Gedeputeerde Provincie Noord-Holland

Dhr. C.P. de Vries Directeur B&U Provincie Noord-Holland

Mw. S. van Wesemael PWN

Mw. R. de Wilde Natuurmonumenten

Dhr. E. Cousin Waternet

Dhr. A. H. Sandbergen Gemeente Zandvoort

Mw. A. Schep Gemeente Bloemendaal 

Mw. S. de Jonge Staatsbosbeheer 

Dhr. C. de Vries ProRail 
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Bijlage 2

Samenstelling bestuur Duincentrum De Zandwaaier 2013

Dhr. P. Veel PWN (voorz., penningmeester)

Mw. D. Teeling (tot 1 april) IVN (secretaris) 

Dhr. F. Driessen (vanaf 1 april) IVN (secretaris)

Dhr. K. de Jong (tot 1 oktober) Natuurmonumenten 

Dhr. A. Pander (vanaf 1 december) Natuurmonumenten

Mw. S. de Jonge Staatsbosbeheer

Dhr. B. Lensink Landgoed Duin & Kruidberg 

 

Bijlage 3

Gastheren Nationaal Park in 2013

•	 Droompark	Buitenhuizen,	Velsen/Zuid 

•	 Duincafé	De	Zandwaaier/De	Karmeliet,	Overveen 

•	 Fa.	Ekogron,	Santpoort-Zuid 

•	 Hoeve	Duin	en	Kruidberg,	Santpoort-Noord 

•	 Kraantje	Lek,	Overveen 

•	 Landgoed	Duin	&	Kruidberg,	Santpoort-Noord. 

•	 Manege	Kennemergaarde,	Santpoort-Noord 

•	 Manege	Rückert,	Zandvoort 

•	 Recreatieschap	Spaarnwoude 

•	 VVV	Zandvoort 

•	 Bezoekerscentrum	De	Zandwaaier,	Overveen	(vanaf	1	juli	BZC	De	Kennemerduinen) 

•	 Camping	de	Duindoorn,	IJmuiden	aan	Zee 

•	 Strandpaviljoen	Beach	Inn,	IJmuiden	aan	Zee 

•	 Goesting	Events	BV,	Heemskerk 

•	 Plattelandscafé	de	Doofpot,	De	Zilk 

•	 Camping	de	Branding,	Zandvoort 

•	 Go	Sport	&	Play,	Zandvoort
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