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Vooraf 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland behoort met zijn duinen 
en bossen tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden 
van ons land. Het gebied maakt deel uit van het Europese 
netwerk voor natuur en is één van de twintig Nationale 
Parken in Nederland. Bezoekers zijn er hartelijk welkom  
om te genieten en de prachtige natuur te beleven.  
 
In dit nationaal park werken de volgende partijen samen: 
de provincie Noord-Holland, de gemeenten Bloemendaal, 
Velsen, Zandvoort en Haarlem, de natuurbeheerders 
PWN, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, het IVN 
en particuliere eigenaren. Het begrip ‘nationaal park’ is 
wereldwijd bekend. De partners zijn er dan ook trots op 
nationaal park te zijn. Samen zetten zij zich in voor en 
werken aan natuur, cultuurhistorie, recreatie, onderzoek, 
educatie en communicatie.

In dit boekje vindt u de hoofdpunten uit het beleidsplan 
voor de komende tien jaar. 
Het volledige plan (Beheer- en Ontwikkelplan 2014-2024) 
staat op www.np-zuidkennemerland.nl.  
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Natuur 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland kent een grote rijkdom 
aan planten en dieren. De bloemrijke duingraslanden en de 
struwelen hebben zulke hoge natuurwaarden dat het Park 
deel uitmaakt van het Europese Natura 2000.  
Maar de kwaliteit van de natuur staat onder druk. Natuur-
herstel is nodig. In de vorige planperiode is veel gedaan. 
Stopzetting van de drinkwaterwinning zorgde voor vernatting. 
De duinvalleien zien ’s zomers weer wit van de Parnassia.  
In de Noordwest Natuurkern stuiven de duinen weer. Eind 
2013 was de eerste van drie natuurbruggen een feit.

De komende jaren werken we verder aan natuurherstel. 
Onze speerpunten zijn: aanleg van stuifplekken, maaien 
van duinvalleien, begrazing om verruiging tegen te gaan en 
verwijderen van sterk woekerende niet-inheemse planten-
soorten. E.e.a. in lijn met het Beheerplan Natura 2000 van 
de provincie Noord-Holland, dat deze planperiode voor het 
eerst is opgesteld.

Ook wordt er volop meegewerkt aan de komst van nog twee 
natuurbruggen zodat er een aaneengesloten duingebied 
van meer dan 7000 hectare ontstaat. Verder komen er 
voorzieningen voor bijvoorbeeld vleermuizen en amfibieën. 
En door regelmatig onderzoek te doen, houden we de vinger 
aan de pols.
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Cultuurhistorie 
Het nationaal park kent een bijzondere cultuurgeschiedenis 
waarvan nog veel in het landschap is te zien. Bijvoorbeeld de 
prachtige buitenplaatsen en landgoederen aan de oostzijde 
van het Park, zoals Elswout, Koningshof en Duin&Kruidberg. 
Of de oude aardappellandjes rond Zandvoort en plekken die 
herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.

Veel bezoekers hebben grote belangstelling voor cultuur-
historie. Op basis van gezamenlijk beleid willen wij de 
cultuurhistorische waarden in het park herstellen en op 
allerlei manieren ‘beleefbaar’ maken. Daarbij zoeken we de 
samenwerking met onder andere landgoedeigenaren en 
musea in de regio. Eén van de projecten is de uitvoering  
van het Masterplan Elswout. 

Cultuurhistorie wordt deze planperiode zo belangrijk dat het 
verhaal van Nationaal Park Zuid-Kennemerland een verhaal 
is van natuur, landschap én cultuurhistorie.



8

9



Recreatie en 
Duurzaam Toerisme 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een oase van rust en 
ruimte in de drukke Randstad. Jaarlijks wordt het Park dan 
ook zo’n 2 miljoen keer bezocht. Dat vraagt om zonering. 
Er zijn rustige gebieden en gebieden voor intensievere 
recreatie. Goed voor de natuur, goed voor de recreant. De 
hoofdtoegangen zijn ingericht op grote aantallen bezoekers. 
met voorzieningen als een bezoekerscentrum, zwemplas, 
natuurspeelterrein of klimduin. Andere ingangen zijn alleen 
per fiets of te voet te bereiken. Hier komen rustzoekers en 
natuurliefhebbers volop aan hun trekken. Ook is er aandacht 
voor specifieke behoeften van bijvoorbeeld gehandicapten. 
We zorgen natuurlijk voor goede bewegwijzering en 
informatievoorziening bij de entrees.  
 
Ons beheer is gericht op duurzaamheid zodat ook komende 
generaties kunnen genieten van de bijzondere duinnatuur. 
Samen met ondernemers werken we toe naar Europese 
certificering voor Duurzaam Toerisme.
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Natuur- en  
Milieueducatie 
Kennis en beleving vergroten de betrokkenheid bij de 
natuur. Daarom is natuur- en milieueducatie één van de 
belangrijkste taken van het nationaal park. Bezoekers-
centrum ‘De Kennemerduinen’ speelt hierin een centrale rol. 
Deze planperiode zetten we extra in op het vergroten van 
betrokkenheid door beleving.

Basisscholieren zijn onze belangrijkste doelgroep: voor elk 
leerjaar is er een op de leeftijd afgestemde les. De kwaliteit 
van het programma is hoog en sluit aan op de wensen van 
scholen. Via de scholen bereiken we veel kinderen, ook 
kinderen die nooit in de duinen komen. Door met nieuwe 
partijen samen te werken en arrangementen te maken, 
willen we ons aanbod uitbreiden, gevarieerd en kwalitatief 
hoog houden. We gaan ons ervoor inspannen dat nog veel 
meer scholen uit de regio het Park regelmatig bezoeken.

Ook schoolreisjes, buitenactiviteiten en de vele recreatieve 
producten die in het bezoekerscentrum te huur of te 
koop zijn, dragen bij aan de educatiedoelstelling van het 
nationaal park. Naast het bezoekerscentrum is er een klein 
informatiepunt op Elswout en komt er een in IJmuiden.
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Vrijwilligers
Honderden vrijwilligers werken mee in het nationaal  
park, vooral op het gebied van natuurbeheer, onderzoek  
en educatie. Zij repareren hekken, inventariseren flora  
en fauna, werken mee aan evenementen, contro leren  
routemarkeringen, ontvangen gasten in het bezoekers-
centrum of gaan als gids met schoolklassen of andere 
groepen op stap. Ze zijn inmiddels onmisbaar voor het 
nationaal park. 

Wij zijn blij met al die ‘gouden handen’ en investeren in 
het professionaliseren, ondersteunen en begeleiden van 
vrijwilligers. We organiseren regelmatig bijeenkomsten 
en om het vrijwilligerslegioen te laten groeien, zetten we 
deze planperiode extra in op actief werven van nieuwe 
vrijwilligers.
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Communicatie
In al hun uitingen vermelden de samenwerkende 
partners dat zij deel uit maken van Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Ze zijn er trots op. Het gebied wordt als 
eenheid beheerd opdat u het als één nationaal park ervaart. 
 
Het bezoekerscentrum De Kennemerduinen speelt een 
belangrijke rol in de communicatie. Maar ook via onze 
website, nieuwsbrieven, bezoekersavonden, excursiefolders 
en social media informeren wij u over de bijzondere 
waarden van het gebied en over dingen die spelen.  
Uw mening telt daarbij. Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
dat zijn wij samen. 
 

Wat kunt u doen? 
Bedrijven kunnen financieel bijdragen via  
het Duinenfonds, een prachtig initiatief van 
enkele ondernemers (www.duinenfonds.nl).  
En vrijwilligers zijn meer dan welkom.  
Wilt u meer daarover weten? Stuur dan een 
mailtje naar info@np-zuidkennemerland.nl. 



Samen verder
 
Het nationaal park is met zijn rijke natuur en bijzondere 
geschiedenis van onschatbare waarde. Bezoekers komen 
er genieten, zich ontspannen of sporten. Natuur en 
gezondheid is een gouden combinatie.

Het park heeft ook een economische waarde voor de 
lokale en regionale economie. Een groep horeca- en 
recreatieondernemers mag zich gastheer van het nationaal 
park noemen en informeert zijn gasten actief over wat er  
te doen is in het park. 
 
Samen met allen die betrokken zijn bij het park spannen 
we ons in om ook de generaties na ons te laten genieten 
van het Park. Deze planperiode gaan we met ondernemers 
plannen maken voor Duurzaam Toerisme. Met andere 
sectoren o.a. op het gebied van gezondheid, cultuur en 
educatie onderzoeken we verdere samenwerking. Dat geldt 
ook voor naburige beheerders. Vanzelfsprekend zullen we  
de waarden van het Park in diverse bestuurlijke gremia als 
parel in de Randstad blijven profileren en actief meedoen in 
het netwerk van Nationale Parken in Nederland en Europa.

www.np-zuidkennemerland.nl

@NPZK nationaalparkzuidkennemerland


