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Verslag Overlegorgaan 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
d.d. 11 maart 2016 
 
Aanwezig: mw. A. Emmens (voorzitter), mw. A. Baerveldt (gemeente Velzen), mw. L. Jenner 
(Landgoed Duin & Kruidberg, namens Bernard Lensink), mw. K. Lever (scheidend secretaris NPZK), 
mw. A. Smeding (secretaris NPZK), dhr. R. Kruijswijk (gemeente Bloemendaal), mw. M. Slot 
(Bezoekerscentrum), mw. C.Y. Sikkema (gemeente Haarlem), mw. E. Ten Hag (provincie Noord-
Holland), mw. P. Schut (IVN), mw. B. Duijn (SBB), dhr. N. Spaarkogel (PWN), mw. R. Tienkamp 
(SBB), dhr. A. Pander (Natuurmonumenten), mw. S. van Laake (PNH, notulist) 
Gastsprekers: mw. C. Emmelkamp en mw. L. Postma (IVN), Marieke Kuipers (Duurzaam Toerisme) 
 
Afwezig: dhr. J. de Jong (gemeente Bloemendaal), mw. L. Challik (gemeente Zandvoort), mw. S. van 
Wesemael (PWN, wordt vervangen door dhr. N. Spaarkogel) 
 
Kopie aan: Adviescommissie NPZK 
 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 

Mw. Emmens opent de vergadering en heet allen welkom. In het bijzonder mw. Smeding, de 
nieuwe secretaris vanuit PNH die de plaats van Mw. Lever in zal nemen. Mw. Lever is 
vandaag voor de laatste keer bij de vergadering aanwezig.  
Mw. Challik is afwezig met kennisgeving. Mw. Schut zal een kwartier later komen. 
Mw. Van Laake is voortaan notulist i.p.v. mw. Smit, die secretaris is geworden bij NP Duinen 
van Texel. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter vraagt de leden of zij nog vragen of aanvullingen hebben op de mededelingen.  
 
Bij de mededeling over Crowdfunding (pag.2)  
Dit initiatief is financieel ondersteund door het OO om ervaring op te doen met een nieuwe 
manier van fondsenwerving en een nieuwe manier van omgevingsbinding. 
 
Mw. Emmelkamp toont een YouTube promotiefilmpje behorend bij de Crowdfundingsactie 
van Landgoed Elswout om geld te verzamelen voor het herstel van de Russische boshut op 
het landgoed.  
 
De Russische boshut is gekozen omdat het een aansprekend project is. Als er €7.500,- als 
doelbedrag is geworven onder het publiek, gaan SBB en NPZK zich inzetten om de 
benodigde overige financiering te vinden voor materiaalkosten en arbeid. Dan is het project 
geslaagd.  
Maar het is zeker ook geslaagd als er ervaring is opgedaan met vragen zoals: hoe werkt 
Crowdfunding, hoe reageren mensen, welke vragen stellen ze, slaan de cadeautjes die 
bedacht zijn als bedankje aan of zijn er suggesties hoe mensen zelf kunnen bijdragen. 
 
Het filmpje zal ‘trapsgewijs’ worden geïntroduceerd, eerst aan een kleine groep 
‘ambassadeurs’ die op 16 maart bij elkaar komen en vanaf 1 april 2016 helpen met de 
verspreiding. Vanaf 1 mei 2016 volgt dan het bredere traject. De actie loopt 60 dagen, van  
1 april tot 1 juni 2016.Mw. Emmelkamp vraagt hulp bij het verspreiden van de boodschap, 
welke netwerken zijn er om de werving op uit te zetten en zijn er nog andere tips?  
Mw. Emmens vraagt of de gemeentes het zullen doorgeven, maar hiervoor zal per gemeente 
moeten worden bekeken wat er mogelijk is. 
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Het project kan op www.buitenfonds.nl van SBB worden geplaatst en op 
www.crowdfundingvoornatuur.nl. Er komt een poster en een flyer. Mw. Emmelkamp zal een 
‘facebook sticker’ rondsturen en vraagt ieder om persoonlijk dit project te steunen door 
daarop te reageren en deze weer verder te verspreiden. 
 
Schiet er achteraf geld over, dan wordt dit gebruikt voor verdere verbetering van het 
Landgoed Elswout. Mw. Emmelkamp zal aan het eind van de actie evalueren met 
betrokkenen en verslag doen over het proces en de hoeveelheid opgehaald geld. 
 
De vergaderleden wensen mw. Emmelkamp en mw. Postma veel succes. 
 
Mw. Emmelkamp gaat weg bij NPZK en Mw. Monica Ralling zal haar opvolgen. 
 
 
Bij mededeling 5 (Verwonderd Duin Dag): 
. 
Koosje meldt dat 15 maart 2016 de werkgroep bijeenkomt (Nico Spaarkogel, Astrid Smeding, 
Koosje Lever, De Regisseuses, Bert Spier (controller voor NPZK) om te bepalen hoeveel geld 
er binnen is. Op basis daarvan wordt het plan aangepast en kan het NPZK opdracht geven. 

Behalve PWN, doet de gemeente Haarlem mee met een eenmalige bijdrage van 
€2.000,- op voorwaarde dat de bijdragen van Prins Bernhard Cultuurfonds en 
sponsoring door de provincie doorgaan en er een Haarlemse kunstenaar bij wordt 
betrokken. Gemeente Bloemendaal draagt €2.500,- bij en Duin- en Kruidberg €2.000,-
.Binnenkort wordt duidelijk of het PBCF bij zal dragen [Red: Inmiddels is duidelijk dat 
het PBCF € 12.500,- bijdraagt].   

 
Mw. Emmens merkt op dat de ontwikkelkosten voor de App wel begrijpelijk zijn, maar dat 
deze daarna ‘zichzelf moet bedruipen’. Ze verzoekt dhr. Spaarkogel om met de collega bij het 
Noord-Hollands Duinreservaat  te spreken over Castricum, Bergen (het Zonneveld dus) Kunst 

en Koningsduin (21-08-2016) en dit binnen PWN te bespreken. Omdat het evenement  
enthousiast is ontvangen zal het NPZK bekijken of dit evenement terug kan keren met 
de bedoeling steeds een of meer nieuwe gebieden binnen het Nationaal park te 
‘ontginnen’.We willen graag PWN als vaste financier. 

 
Bij mededeling 6: de datum van de feestelijke onthulling van het informatiepunt is nog niet 
bekend. Jowien van der Vegte zal contact opnemen met dhr. Pander en de gemeente Velsen 
over de feestelijke opening in Holiday Inn.  
 
Bij mededelingen Communicatie en Educatie: 
Stichting Tijdgeest zal de komende maanden de Dilemmabox oefenen met scholen en deze 
daarna op zodanige wijze aanbieden dat de Dilemmabox bruikbaar wordt voor het Nationaal 
Park. De afronding zal in juni 2016 plaatsvinden door middel van een afsluitende presentatie. 
 
De activiteiten voor externe partijen zijn erg leuk geweest, er waren aanwezigen vanuit 
Spaarnwoude en vanuit hotels, er zijn veel ideeën ontstaan. Op 11 mei 2016 is in Velzen een 
bezoekersavond gepland. Ook wordt er er weer een  Wilderniscafé georganiseerd na de 
zomer, dit -, in samenwerking met de Hogeschool.  
 
Mw. Emmens benadrukt, dat de ideeën wel moeten worden vastgelegd en hier ter 
vergadering worden besproken qua uitvoering. 
 
Bij mededelingen Bezoekerscentrum Kennemerduinen: 
Het gaat heel goed met het Bezoekerscentrum, de professionalisering vindt plaats en de 
inkomsten stijgen.  
 

http://www.buitenfonds.nl/
http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/
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De afkorting TBO’s onderaan pagina 3 staat voor Terreinbeheersorganisaties. 
 
De nieuwjaarsreceptie was een succes, er waren veel aanwezigen. De Gedeputeerde heeft 
aangegeven dat hij de binnenduinrand snel wil ontwikkelen. 
 
Extra mededeling door Dhr. Pander: 
Natuurmonumenten heeft een herstel uitgevoerd voor de Koningshof, een ‘verborgen’ 
landgoed achter Elswout. Komende week wordt het toegangspad opgeknapt en daarna is het 
herstel gereed. Op vrijdag 22 april 2016 wordt er een klein markeringsfeestje gehouden 
waarbij ook de buurt wordt uitgenodigd voor een open dag. 
 
Dhr. Kruijswijk deelt mee dat op 31 maart 2016 in het gemeentehuis van Bloemendaal een 
bijeenkomst plaatsvindt van landgoedeigenaren. Waarschijnlijk houdt SBB een inleiding aan 
de hand van Elswout. 
 
N.a.v. ingekomen stukken Natura 2000: 
Dhr. Kruijswijk merkt op, dat er een notitie wordt gemaakt aan de gemeenteraad n.a.v. de 
stukken, waarin de samenhang met ander natuurbeheer benoemd zal worden. Dhr. Kruijswijk 
verwacht reacties vanuit de raad over kosten e.d. Het stoort gemeente Bloemendaal , dat er 
geen kans is om haar reacties nog verwerkt te zien worden in de definitieve vaststelling van 
Natura 2000. 
Mw. Lever merkt op dat gemeente Bloemendaal ambtelijk steeds is betrokken geweest bij de 
opstelling van Natura 2000. 
 
Mw. Ten Hag zal aan Edith van Mourik vragen om het gevolgde proces te schetsen en terug 
te koppelen aan Astrid Smeding, die de informatie doorgeeft aan de vergaderleden. (actie 
mw. Ten Hag, mw. Smeding). 
 
 

3. Landelijke herijking Nationale Parken 
Er is een intensief overleg geweest over de concept Deal Nationale parken binnen het 
samenwerkingsverband SNP met voorzitters, de secretaris en dhr. Lever. Hendrik Oosterveld 
vertegenwoordigt ons in het Dagelijks bestuur. Mw. Emmens geeft terugkoppeling over het 

overleg. Het is nog niet helder wat het programma nu precies wil doen. In het 
programma dient een onderscheid te worden gemaakt tussen twee lijnen: 
1. versterking van de afzonderlijke nationale parken, zodat er een aantal pilots wordt 

geselecteerd;  
2. het onderzoeken van de mogelijkheid van samenwerking van de parken zodat ze 

aantrekkelijker worden. 
 
Het is in aller belang dat de Nationale Parken samenwerken en met elkaar meebewegen. 
Wij hebben gepleit dat er geen tweedeling tussen parken komt, dus parken van Wereldklasse 
en andere parken. 
 
Door ons gemaakte tekstvoorstellen worden door de programmadirecteur Nationale parken 
dhr. Kees Lever aan de Staatssecretaris Martijn van Dam voorgelegd. 
 
Dhr. Pander heeft toegelicht dat er, behalve kijken naar de samenwerking tussen nationale 
parken aan de kust, ook gekeken kan worden naar de ‘oost-west’ as, nl. samenwerking met 
landgoederen en bijvoorbeeld Spaarnwoude, dat eigenlijk als onderdeel van een Nationaal 
park gezien zou kunnen worden, omdat het veel toeristen plaats biedt die anders wellicht 
naar de Kennemerduinen zouden komen, die daar niet op berekend zijn. 
 
Mw. Ten Hag vraagt of dat het doel van de deal is: grotere parken? Of zit er achter de deal 
meer de wens om de parken meer bekendheid te geven, dus groter in de zin van bekender? 
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Petra Schut vindt versterking van het merk belangrijk. Uit de discussies en brainstorm over de 
nationale parken die nu zijn losgekomen, zouden juist veel vruchtbare ideeën voort kunnen 
komen. SNP zou heel graag die zin weer zien terugkomen in de deal. 
 
De uitkomst van het Nationale Parken Festival op 17 maart 2016 wordt nu eerst afgewacht. 
Daarna zal er meer duidelijkheid zijn over de inhoud en kan er verder worden gewerkt. 
 
Mw. Schut deelt mee, dat Provincie Utrecht een uitnodiging heeft gedaan aan Provincie 
Noord-Holland om Nationaal Park Heuvelrug ook uit te breiden naar het Gooi. Provincie 
Utrecht heeft niet geïnvesteerd in het park. Mw. Ten Hag geeft aan, dat de financiële 
consequenties nog niet inzichtelijk zijn.  
 
Voor ons park is het van belang dat we op het gebied van natuurontwikkeling en -bescherming, 
cultuurhistorie en duurzaam toerisme, intensief samenwerken met onze naaste omgeving: 
Waternet, MRA Gemeenten (Haarlem, enz.), Recreatiegebied Spaarnwoude(als groter gebied ook 
zeer aantrekkelijk voor toeristen). En een groter gebied kan de toeristenstroom beter reguleren, wat 
in het belang is van een goede balans tussen natuur en economie. De komende weken en 
maanden zullen we wel onze gedachten en standpunten hierover verder moeten bepalen. 
 
Mw. Smeding heeft minder uren ter beschikking voor haar nieuwe rol als secretaris dan  
Mw. Lever had, terwijl er meer werk aankomt i.v.m. de Nationale Parken Deal. Ook dit kan 
worden besproken in april 2016. 
 
Mw. Emmens geeft aan dat zij het communicatieplan in juni 2016 weer met de vergadering 
wil bekijken. Monica Ralling ‘verzuipt’ er nu in. 
 
 

4. Duurzaam Toerisme 
Mw. Kuipers (PWN) is bij de vergadering aanwezig om het Plan van Aanpak toe te lichten dat 
is opgesteld door de werkgroep. 
 
De bedoeling is om recreatie door de mensen uit de directe omgeving van het park goed te 
faciliteren.  
De bedoeling van Duurzaam toerisme ontwikkelen is, om natuur en toerisme in evenwicht te 
laten blijven. De regionale economie heeft er dan baat bij maar tegelijkertijd wordt het park 
beschermd tegen een overmaat aan bezoekers en blijft het ook voor de toekomst behouden. 
 
Het NPZK wil graag aanhaken bij het MRA en het Metropolitane Landschap. Met het budget 
van €25.000,- worden o.a. avonden georganiseerd met ondernemers, er worden schrijvers 
ingezet om de communicatieproducten te maken en deze producten worden gedrukt. Mw. 
Emmens benadrukt het belang om binnen het budget te blijven en bewust te kiezen waar het 
geld aan wordt besteed.  
[Red: Voorstel is Plan van Aanpak conform Handvest Duurzaam Toerisme van Europarc. 
Belangrijk is het proces te doorlopen. Daarna bezien of men ook voor certificering wil gaan. 
Belangrijk onderdeel is ideeën inventariseren bij diverse betrokkenen in workshops met 
thema’s als toerisme sturen, evenementen, samen gastvrij, verdienen, natuur in het hart.  
Daarmee een lonkend perspectief schrijven en eventuele producten ontwikkelen zoals 
vernieuwd gastheerschap, handboek, menukaart, nabuurschap) 
Komt ter besluitvorming terug in OO in feb 2017] 
 
Mw. Baerveldt waarschuwt dat ondernemers snel resultaten verwachten, o.a. een vervolg uit 
de Wildparkbijeenkomsten, anders haken zij af. 
 
Een belangrijke vraag is: hoe reguleer je, zodat de activiteiten worden gecentreerd op een 
geschikte plek, en daarmee de rustgebieden ontzien worden? 
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Mw. Kuipers noemt het voorbeeld van De Weerribben en De Wieden, waar het publiek zo 
goed is betrokken en meegenomen in het beheer van het gebied, dat de mensen elkaar en 
toeristen uit zichzelf aanspreken op beschadigend gedrag in het natuurgebied. 
 
Mw. Emmens vraagt hoe er voldoende menskracht zal worden gerealiseerd – Mw. Kuipers 
gaat bij de workshops deze vraag stellen, er zal worden gezocht bij de gemeentes.  
Dhr. Kruijswijk kijkt of hij het bij een project kan onderbrengen en Mw. Sikkema geeft aan dat 
er bij gemeente Haarlem bij Metropolitaan landschap en Binnenduin wel menskracht 
beschikbaar is om de workshops te helpen voorbereiden. Mw. Kuipers gaat ermee aan de 
slag en zal bij obstakels contact opnemen met mw. Emmens. 

Mw. Ten Hag zal bij Provincie Noord-Holland het hier besproken standpunt Duurzaam 
Toerisme goed kenbaar maken evenals de samenwerking met de buurgebieden en het MRA 
en dat er ondersteuning nodig is om op deze punten aan de slag te kunnen gaan. (actie mw. 
Ten Hag) 

Mw. Kuipers zal de link naar het MRA document aan de vergaderleden doorsturen. (actie 
mw. Kuipers) 
 
Mw. Emmens bedankt mw. Kuipers voor haar komst en uitleg. Mw. Kuipers verlaat de 
vergadering. 
 
 

5. Financiën 
Mw. Lever geeft een toelichting bij het Bestedingenplan NPZK 2015 met de stand van zaken 
op 29 februari 2016. 
Het Bestedingenplan NPZK 2015 is goedgekeurd. De beschikking is nog niet binnen, dit duurt 
een paar maanden en daarom loopt het NPZK eigenlijk altijd een paar maanden achter. 
Hierdoor hebben partijen nog geen aanvragen kunnen indienen voor bestedingen. Mw. 
Smeding zal partijen benaderen om binnenkort aanvragen in te dienen. 
 
Besluit: 
Mw. Emmens stelt voor dat de aanvragen voortaan in januari al worden ingediend 
ongeacht of het geld al beschikbaar is. Wanneer dan de gelden beschikbaar komen, 
ontvangen de aanvragers bericht. De vergadering besluit dat dit voortaan zo zal gaan. 
 
Besluit: 
Het voorgestelde besluit om de bijdrage voor het project Natuurevaluatie onderzoek 
(project 44) van de beheerders te verhogen met € 5.000,- en het resterende bedrag van 
€ 1.086,-beschikbaar te stellen t.b.v. een eventuele overschrijding van een van de 
andere projecten wordt aangenomen. 
 
De Meerjarenbegroting wordt gemaakt. 
 
 

6. Ontwikkelingen in het Park 
Dhr. Kruijswijk deelt mee dat gemeente Bloemendaal heeft besloten om niet akkoord te gaan 
met de plannen van Cobraspen maar hen wel in de gelegenheid stelt om de woningvariant 
verder uit te werken alvorens daarover te besluiten. De variant met toerisme biedt veel minder 
zekerheid dan de woningvariant en daarom geeft de gemeente daar verder geen invulling 
aan. 
 
 

7. Conceptverslag Overlegorgaan 11 december 2015 
Het verslag wordt besproken en zonder opmerkingen vastgesteld. 
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Conceptverslag Adviescommissie 17 februari 2016 
Het OO neemt kennis van dit verslag. 
 
 

8. Rondvraag en sluiting 
Mw. Emmens overhandigt mw. Lever een grote bos bloemen en bedankt haar uitvoerig voor 
haar inzet en diensten gedurende de afgelopen jaren. Mw. Lever bedankt haar en de overige 
vergaderleden voor de prettige samenwerking. 
 
Mw. Emmens bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng sluit de vergadering om 
12:15 uur. 


