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Voorwoord

In 2015 bestond Nationaal Park Zuid-Kennemerland 20 
jaar. Wij brachten in april een speciaal jubileumkrantje 
uit en kregen mooie cadeaus. Zo plaatste de gemeente 
Velsen samen met Natuurmonumenten nieuwe fietsen-
rekken, zorgde Haarlem voor posters in abri’s, plaatste 
Bloemendaal een dubbele pagina in de glossy ‘B’ die 
huis aan huis verspreid werd en verraste PWN (met 
steun van Haarlem en het Duinenfonds) eind augustus 
met Verwonderd Duin. Negen kunstenaars hadden zich 
voor dit project laten inspireren door boswachters. Het 
resultaat was verrassend! Verderop in dit jaarverslag 
meer over de jubileum acties.

In februari ging op het ministerie van Economische 
Zaken een programmateam Nationale Parken van 
start, dat in drie jaar tijd een nieuwe standaard voor de 
Nationale Parken gaat ontwikkelen. Samen met de an-
dere Nationale Parken spraken en dachten wij mee. In 
de komende jaren blijven we nauw betrokken bij deze 
ontwikkeling.

Terwijl deze landelijke discussie gevoerd werd gingen 
wij gewoon door met ons werk. De natuurbeheerders 
werkten met veel inzet aan beheer en herstel van onze 
unieke duinnatuur. En vanuit het Bezoekerscentrum 
hebben medewerkers zich met groot enthousiasme 
ingezet voor de vele activiteiten op het gebied van  
educatie en communicatie. 

Naast onze gewone werkzaamheden werden er ook  
diverse projecten uitgevoerd. Ik licht er in dit voor-
woord graag twee uit. Na dertig jaar werd op 13 maart 
2015 het Masterplan Vernatting Duinvalleien Zuid- 
Kennemerland feestelijk afgerond. Een project van  
lange adem, maar met een fantastisch resultaat waar 
we enorm trots op zijn. De hoeveelheid natte duin-
valleien nam toe van 30 naar 300 hectare. Een kleiner 
project, maar ook heel bijzonder, is de Dilemmabox. 
Met geld van Duurzaam Door maakte Stichting Tijd-

geest een nieuw schoolprogramma waarin leerlingen 
van het voortgezet onderwijs kennismaken met de 
verschillende belangen en dilemma’s in ons Nationaal 
Park. Zij worden bovendien uitgedaagd om mee te 
denken over duurzame oplossingen. 
 
Nadrukkelijk noem en roem ik de inzet van de hon-
derden vrijwilligers die zich als schoolgids, balie-
medewerker in het Bezoekerscentrum, ‘hekketeur’,  
of op een andere manier onmisbaar maakten. Het  
Nationaal Park kan inmiddels echt niet meer zonder al 
die extra handen! 
 
Tenslotte nog dit. Annette Baerveldt heeft het voor-
zitterschap een groot deel van het jaar waargenomen 
toen ik interim burgemeester was van de gemeente 
Bloemendaal. Wij zijn Annette veel dank verschuldigd 
voor de uitstekende manier waarop zij dat heeft ge-
daan. Ik wil haar én alle anderen die op welke manier 
dan ook een bijdrage aan het Nationaal Park hebben 
geleverd heel hartelijk bedanken voor hun inzet! 
 
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag. 

Aaltje Emmens 
Voorzitter Nationaal Park Zuid-Kennemerland
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Inleiding

Nationaal Park Zuid-Kennemerland omvat het duin-
gebied 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. De partners werken samen 
aan de uitvoering van een meerjarig beleidsplan, het 
Beheer- en Ontwikkelplan 2014 – 2024.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is één van de 
twintig Nationale Parken in Nederland. De Nationale 
Parken zijn aangewezen door het Rijk en vertellen geza-
menlijk het verhaal van de Nederlandse natuur. De vier 
hoofddoelstellingen zijn: bescherming en ontwikkeling 
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 
besloten het NPZK jaarlijks financieel te steunen en te 
(blijven) voorzien in het secretariaat.

Herijking Nationale Parken 
In mei 2015 is het programma ‘Naar Nationale Parken 
van Wereldklasse’ van start gegaan. De directe aan-
leiding was een amendement van de Tweede Kamer 

waarin gevraagd werd om van de Nationale Parken een 
sterker merk te maken. Het programma is opgezet om 
met verschillende partijen gezamenlijk een beweging 
op gang te brengen, die tot doel heeft:
• De kwaliteiten van Nationale Parken in Nederland  

te verhogen;
• De betrokkenheid van de samenleving bij de natuur 

te versterken;
• Een sterkere merk- en marktpositie van Nationale 

Parken in Nederland te bereiken.

PROGRAMMATEAM VAN HET 
MINISTERIE VAN EZ OP BEZOEK.  

©KOOSJE LEVER
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Er werden in 2015 verschillende stakeholdersbijeen-
komsten georganiseerd om gezamenlijk te bepalen 
waar kansen liggen voor de Nationale Parken van de 
toekomst.  
 
In 2016 zal er een publieksverkiezing plaatsvinden  
waar de parken en andere initiatiefnemers een plan 
kunnen indienen voor een natuurgebied dat kan uit-
groeien tot Nationaal Park van (inter-)nationale allure. 
Hiervoor zal een lijst met criteria opgesteld worden die 
betrekking hebben op de kwaliteit(en), voorzieningen,  
marketing, ondernemerschap en aansturing. Een  
vakjury o.l.v. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven zal  
gaan bekijken welke inzendingen voldoen aan de  
criteria. De parken zijn dus volop in ontwikkeling!  
Zie voor actuele informatie de website  
www.nationaleparkenwereldklasse.nl  
 

Nationale en Europese samenwerking  
Nationaal Park Zuid-Kennemerland werkt samen met 
de andere Nederlandse Nationale Parken in het SNP, 
Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken. 
Zo kunnen ervaringen worden gedeeld en kan de her-
kenbaarheid worden vergroot door bijvoorbeeld een 
uniforme huisstijl. De logo’s van de Nationale Parken 
zijn op elkaar afgestemd en goed herkenbaar, er is 
een handboek ontwikkeld voor uniforme bebording 
en succes volle projecten in één of enkele Nationale 
Parken kunnen worden uitgerold 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 brok-
kelen. Het SNP maakt zich sterk voor het behoud van 
dit stelsel. 
 
De Nationale Parken en SNP zijn lid van de Europarc 
Federation. Sinds 2012 werken de Nederlandse Natio-
nale Parken binnen Europarc samen met het Belgische 
Nationaal Park Hoge Kempen (i.c. Regionaal Land-
schap Kempen en Maasland). Jaarlijks komen de leden 
van Europarc Federation bij elkaar. De Europarc  
conferentie 2015 werd gehouden op 26 en 27 oktober 

in Regensburg, Duitsland. Verschillende PWN’ ers 
waren erbij. Centraal thema van de conferentie was 
‘Protected areas in a changing world’. Behalve een ver-
gadering van de General Assembly was er gelegenheid 
tot netwerken en deelname aan diverse workshops.  

inhoud
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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. 

In het begin van 2015 zijn er veel personele wisselingen 
geweest. Voorzitter Aaltje Emmens werd benoemd tot 
waarnemend burgemeester van Bloemendaal. Annette 
Baerveldt nam daarop de voorzittershamer tijdelijk 
over. Richard Kruijswijk volgde wethouder De Rooij van 
Bloemendaal op, en wethouder Cohen van Zandvoort 
werd opgevolgd door Liesbeth Challik. Tenslotte nam 
Lara Jenner van Landgoed Duin & Kruidberg de rol van 
OO-lid over van Bernard Lensink.

Het Overlegorgaan heeft in 2015 vier keer vergaderd. 
Op 13 maart werd de vergadering voorafgegaan door 
een bestuurlijk overleg Natura 2000, ten behoeve 
van het beheerplan Natura 2000 dat de provincie op-
stelt voor Zuid-Kennemerland. En ’s middags vierde 

het Overlegorgaan op uitnodiging van PWN en in 
aan wezigheid van Gedeputeerde Joke Geldhof de af-
ronding van het Masterplan Regeneratie Natte Duin-
valleien in NPZK. Verderop in dit jaarverslag meer 
hierover. 
 
Op 5 juni stelde het Overlegorgaan het door de  
Adviescommissie opgestelde Plan van Aanpak Duur-
zaam Toerisme vast. Verwacht wordt dat het toerisme 
de komende jaren flink zal toenemen. Voor het behoud 
van de natuurwaarden is duurzaam toerisme nood-
zakelijk. NPZK wil hier samen met ondernemers vorm 
aan geven.

De vergadering van oktober had een thematisch  
karakter. De leden van het Overlegorgaan lieten zich 
door de heer Cousin van Waternet uitgebreid infor-
meren over de damhertenproblematiek. 

Aan het eind van het jaar stelde het Overlegorgaan het 
Bestedingenplan 2016 en het Jaarplan Communicatie  
& Educatie 2016 vast.

1. Bestuurlijke organisatie

HET OVERLEGORGAAN OP WERKBEZOEK: AFSLUITING MASTERPLAN 
NATTE DUINVALLEIEN. ©JENNY VAN RIJN, PWN 
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Adviescommissie 
Inhoudelijk wordt het Overlegorgaan bijgestaan door 
de Adviescommissie. Hierin hebben, naast de organi-
saties die in het Overlegorgaan vertegenwoordigd zijn, 
ook de volgende partijen zitting: Bezoekerscentrum  
De Kennemerduinen, Stichting Zuid-Kennemerland 
Natuurlijk, Stichting Duinbehoud en een adviseur  
Natuur en Milieu Educatie. De Adviescommissie be-
reidt vergaderingen van het Overlegorgaan voor.

Stuurgroep / Bestuurlijk Overleg 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 2015 
alleen in december bij elkaar geweest. Twee eerdere 
vergaderingen werden afgelast omdat er geen echte 
beslispunten waren. 

Besloten werd om – zodra de samenwerkingsovereen-
komst voor Natuurbrug Zeepoort een feit is – de 
stuurgroep om te vormen tot een overleggroep onder 

voorzitterschap van het Nationaal Park. Deze samen-
werkingsovereenkomst was op 22 april 2015 een feit. 
De vergadering in december was daarmee dus feitelijk 
de eerste vergadering van het bestuurlijk overleg  
natuurbruggen.

Stichting Ondersteuning Overlegorgaan  
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
De Stichting Ondersteuning Overlegorgaan is in 2006 
opgericht om voor het Overlegorgaan, zelf geen rechts-
persoon, financiële handelingen te kunnen verrichten. 
De Stichting kan subsidies, donaties en andere bij-
dragen 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 
zitting: de voorzitter van het Overlegorgaan, een ver-
tegenwoordiger van de gemeenten en een vertegen-
woordiger van de terreinbeheerders uit het Overleg-
orgaan.

Het stichtingsbestuur is in 2015 eenmaal bij elkaar 
geweest. Op 10 juli stelde de stichting de jaarrekening 
2014 vast evenals de begroting voor 2015. Het  
stichtingsbestuur nam verder kennis van de controle-
verklaring van de accountant bij de jaarrekening 2014.

De volledige samenstelling van Overlegorgaan,  
Adviescommissie, Stuurgroep / Bestuurlijk Overleg 
Natuurbruggen en Stichting in 2015 is weergegeven  
in bijlage 1.

inhoud
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2. Natuurherstel

Drie natuurbruggen voor Zuid-Kennemerland
De duinen van Zuid-Kennemerland zijn van oorsprong 
één gebied. De natuur is er zó waardevol dat het is 
aangewezen als onderdeel van het Europese netwerk 
van natuurgebieden (Natura 2000). Drukke wegen als 
de Zandvoortselaan en de Zeeweg doorsnijden echter 
het gebied, net als de spoorlijn tussen Overveen en 
Zandvoort. Het Nationaal Park lanceerde een plan 
om de ‘versnipperde’ leefgebieden weer met elkaar te 
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 barrières 
geslecht en is er weer één groot aaneengesloten duin-
gebied van 7500 ha.

Natuurbrug Zandpoort volop in gebruik
Na jaren van voorbereiding was eind 2013 de eerste  
natuurbrug een feit. Niet alleen dieren, maar ook fiet-
sers, wandelaars, rolstoelgebruikers en ruiters kunnen 
sinds die tijd het eerste ecoduct van Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland oversteken. Natuurbrug Zand-
poort 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 Waternet, 
Natuur monumenten, PWN, gemeente Zandvoort en de 
Provincie Noord-Holland. De uitvoering werd begeleid 
door de Provincie Noord-Holland.  
 
Volgens een monitoringsplan wordt nauwlettend ge-
volgd welke soorten gebruik maken van de brug. Hoe-
wel de vegetatie nog wel enige jaren nodig heeft om 
zich volledig te ontwikkelen tot duingrasland, groeit 
er nu al duinviooltje, kromhals, kruipend stalkruid en 
rolklaver. Ook zoogdieren hebben de brug gevonden, 
er passeren regelmatig vossen en konijnen. Net als 
libellen, bijen, vlinders en sprinkhanen. In 2014 werden 
al een aantal bedreigde ‘Rode Lijst’- soorten gezien, 
zoals de kleine parelmoervlinder, duinparelmoervlinder 
en bruin blauwtje. In 2015 werden voor het eerst ook 
rugstreeppad, zandhagedis, bastaardzandloopkever en 
argusvlinder waargenomen. Deze laatste vlinder staat 
in Nederland sterk onder druk. En de vorig jaar al opge-
merkte zeldzame harkwesp heeft zich vermenigvuldigd 
tot een kleine gemeenschap. Om de brug nog aantrek-
kelijker te maken voor kleine dieren zijn in het najaar 
stobben van bomen neergelegd. Daarmee is er meer 
dekking voor reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren 
als muizen en wezels.  

LIGGING DRIE NATUURBRUGGEN
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Natuurherstel

Vooraf zijn er 22 soorten benoemd die zeer gewenst 
zijn. Sneller dan verwacht zijn hiervan al maar liefst 13 
regelmatig gezien. Dat wordt alleen maar meer nu de 
begroeiing zich verder ontwikkelt. 

Na de oplevering lag er alleen zand op de brug, nu 
groeien er steeds meer duinplanten. Vanwege de  
damhertoverlast in omringende gemeenten is door 
Provincie Noord-Holland een voorlopig schrikdraad ge-
plaatst, om de dieren in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen te houden. Eind van het jaar is dit schrikdraad 
vervangen door een tijdelijk hek. Vossen en konijnen 
kunnen gewoon passeren. De afscheiding laat goed het 
grote verschil in begroeiing aan beide kanten zien. De 
damherten hebben door hun graasgedrag een grote in-
vloed op de flora en eten het deel van de Amsterdamse  
Waterleidingduinen kaal. 

Natuurbrug Duinpoort 
ProRail gaat Natuurbrug Duinpoort bouwen met geld 
uit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) 
van het Rijk. De brug komt over de spoorlijn Overveen-
Zandvoort te liggen en is qua vormgeving te vergelijken 
met een deksel op de ingraving van het spoor. PWN zal 
de leeflaag gaan beheren.

In 2015 werd vooral gewerkt aan het doen van aanvul-
lende onderzoeken en het doorlopen van procedures. 
Het ging om een bestemmingsplanwijziging, aan-
vragen van een Flora- en Faunaontheffing, aanvragen 

van de ontheffing van Natuurbeschermingswet en 
aanvragen van de ontheffing om te bouwen bij een 
aardkundig monument. Aan het eind van het jaar was 
dit vrijwel allemaal afgerond. De aankoop van stroken 
grond langs het spoor heeft nog wat tijd nodig. Als dat 
is afgerond zal de aanbesteding kunnen beginnen.  
Op 4 februari 2015 was er een informatiebijeenkomst 
over Natuurbrug Duinpoort in Nieuw Unicum en in 
december informeerde ProRail het bestuurlijk overleg 
natuurbruggen over de voortgang. De bouw zal waar-
schijnlijk in 2017 kunnen starten.

Natuurbrug Zeepoort 
De provincie Noord-Holland gaat Natuurbrug  
Zeepoort bouwen. Voor de gemeente Bloemendaal  
waren vormgeving, landschappelijke inpassing en  
sociale veiligheid belangrijke aspecten. De partijen 
konden het eens worden en op 22 april 2015 onder-
tekenden Gedeputeerde Jaap Bond, waarnemend 
NPZK-voorzitter Annette Baerveldt en wethouder  
Richard Kruijswijk de samenwerkingsovereenkomst 
voor de realisatie van dit ecoduct. 

ZANDHAGEDIS. ©VINCENT VAN DER SPEK, WATERNET
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Natuurherstel

Op 16 september 2015 was er een informatieavond 
in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen. Na een 
welkomstwoord van waarnemend NPZK-voorzitter 
Annette Baerveldt en enkele korte inleidingen konden 
de aanwezigen zich op een markt persoonlijk laten 
informeren.  
 

Tijdens het bestuurlijk overleg natuurbruggen in de-
cember maakte de provincie het ontwerp van Natuur-
brug Zeepoort bekend. Het ontwerp (‘de meeuw’) 
kenmerkt zich door een open karakter en een prachtige 
landschappelijk inpassing. De bestuurders waren bij-
zonder te spreken over het ontwerp. Ballast Nedam zal 
de brug gaan bouwen. In het najaar van 2016 gaan de 
werkzaamheden daadwerkelijk beginnen.

ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  
NATUURBRUG ZEEPOORT. ©PROVINCIE NH

GEANIMEERD GESPREK OP DE INFORMATIEAVOND NATUURBRUG  
ZEEPOORT. ©JENNY VAN RIJN (PWN)

‘DE MEEUW’, ONTWERP NATUURBRUG ZEEPOORT. IMPRESSIE GIJS WOLFS, ARCHITECTENBUREAU WURCK
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Natuurherstel

Herstel duingraslanden
De duingraslanden die Natuurmonumenten in het 
LIFE-project Dutch Dune Revival heeft laten plag-
gen, laten mooie resultaten zien. Paddenstoeltjes, 
duin kruiden en bloemen hebben hun plek gevonden, 
waarna de insecten en vogels volgen. De komende 
jaren zullen de graslanden zich verder ontwikkelen tot 

een soortenrijk duingrasland. De runderen, paarden, 
damherten en konijnen doen samen het beheer, zorgen 
dat er geen ruigte met invasieve soorten als de Ame-
rikaanse vogelkers terugkomt. De beheerders houden 
scherp in de gaten dat de Amerikaanse vogelkers en 
andere ongewenste soorten niet weer terugkomen.

Stuift het nog in de duinen?
Ja, het stuift nog in de duinen. En hoe! In de winter  
van 2012/2013 hebben PWN en Natuurmonumenten 
met geld van de Europese Commissie (LIFE+) en de 
provincie Noord-Holland vijf sleuven in de buitenste 
duinenrij gegraven in de Noordwesthoek van het  
Nationaal Park. In deze ‘Noordwest Natuurkern’ 
stuift het zand als een tierelier. Bezoekers die vaker bij 
strandslag Kattendel komen, hebben het zelf kunnen 
meemaken. Deze strandslag is de meest zuidelijke 
sleuf en met de zomerstorm van 25 juli stoven  
‘bakken met zand’ vanaf het strand de strandslag in 
op de fietsenstalling. De stalling is in 2015 verplaatst 
naar een stuifvrije zone. Nu staat er nog wel een bordje 
langs het fietspad dat bezoekers waarschuwt dat een 
duin het fietspad oversteekt! Het pad wordt met enige 
regelmaat geveegd.

De windsleuven hebben de dynamiek weer terug-
gebracht in de duinen. En dat was hard nodig want 
de duinen waren door stikstof in de lucht en door de 
konijnenziekte dichtgegroeid met grassen en struiken. 
Nu blaast de wind zand en zout de duinen in en zijn er 
enorme zandlobben vanuit de sleuven ontstaan.

Het duin direct achter de sleuven wordt nu regelmatig 
overpoederd met vers kalkrijk zand. Goed voor soorten 
die door verzuring dreigden te verdwijnen, zoals bij-
voorbeeld het duinviooltje. In de duinen achter de  
sleuven zijn nog vijf grote paraboolduinen op de wind-
kant kaal gemaakt van gras, struiken en zwarte grond. 
Deze kale duinen kunnen met de overheersende wind 
mee landinwaarts gaan ‘wandelen’ door het land-
schap. De wind is er minder krachtig dan direct aan 
het strand, maar toch zijn er grote, nieuwe ‘blinkerts’ 
ontstaan die aan de lijzijde hoge struiken hebben over-
stoven met een dikke laag zand. 

 

GRAZERS OP DUINGRASLAND ©NATUURMONUMENTEN
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Afronding masterplan duinvalleien

Op vrijdag 13 maart vond in aanwezigheid van gedeputeerde Joke Geldhof de afsluiting van het Masterplan 
Regeneratie Duinvalleien Zuid-Kennemerland plaats. Het grootste project op gebied van bestrijding van verdroging 
van natuur in Nederland was hiermee afgerond. Er is dertig jaar gewerkt aan water en natuur met een spectaculair 
resultaat van 55 nieuwe, natte duinvalleien in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

In 1986 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland dat de waterwinning in Zuid-Kennemerland moest worden 
verminderd. PWN halveerde de winning in 1998 en ontwikkelde een alternatief voor de drinkwatervoorziening in de 
vorm van een nieuwe waterfabriek in Heemskerk. In 2002 werd de winning van grondwater in Zuid-Kennemerland 
definitief gestopt. Het grondwater steeg aan de rand van het duingebied zo’n 40 cm en wel 3 meter vlak bij de 
winning. In 55 duinvalleien in het Nationaal Park kwam het oorspronkelijk natte duinvalleimilieu terug en de 
verdroging van de natuur werd gekeerd.

Door het historische gebruik van nagenoeg alle duinvalleien voor aardappelteelt waren de meeste valleibodems 
bemest en geroerd. Een uitgebreid herstelprogramma van maaien, plaggen en begrazen was nodig om de 
kenmerkende duinplanten als parnassia, moeraswespenorchis en duingentiaan, en de daarbij horende insecten 
en vogels, te laten terugkeren. Het Masterplan werd op 13 maart afgesloten met het gereed komen van het laatste 
natuurherstelproject Klein Doornen.
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Congres Dynamic Dunes 2015
Op 7, 8 en 9 oktober 2015 was er een driedaags  
congres ‘Dynamic Dunes 2015’. Het was een inter-
nationaal congres voor beheerders, beleidsmakers 
en onderzoekers uit Nederland, maar er waren ook 
ver tegenwoordigers uit België, Frankrijk, Wales en 
Engeland. De thema’s waren herstel van dynamische 
duinen en herstel duingraslanden. Er waren 110 
deelnemers, 7 keynotespeakers, 9 workshops en 14 
excursies. Het congres was georganiseerd door PWN, 
Natuurmonumenten en Waternet in het kader van hun 
LIFE-projecten die in de duinen uitgevoerd worden 
(LIFE-projecten ‘Dutch Dune Revival’ en ‘Source for 
Nature’; LIFE09 NAT/NL/000418 resp. LIFE 11 NAT/
NL/776). 

Het congres speelde zich de eerste twee dagen af 
in Zandvoort met excursies in het Nationaal Park in 
de stuivende duinen van de Noordwest Natuurkern 
en in Koningshof over exotenbeheer. Ook waren er 
excursies in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
over mozaïekbeheer van duingraslanden. De derde 
dag ging iedereen naar Rockanje waar de uitkomsten 
van de workshops teruggekoppeld werden en het 
grootschalige herstel van duingraslanden in Voornes 

Duin werd bezocht. Het congres was een succes: er 
is veel geleerd, gediscussieerd en uitgewisseld over 
duinbeheer. 

Bosparken gemeente Bloemendaal
De gemeentelijke bosparken hebben veel te lijden 
gehad onder de zomerstorm van 25 juli 2015. De ge-
meente heeft de stormschade opgeruimd en hersteld, 
het hout is zoveel mogelijk verwerkt in het bos. 
 
In het Brouwerskolkpark heeft weer begrazing door 
schapen plaatsgevonden, met als doel het intomen van 
o.a. Amerikaanse vogelkers en gewone esdoorn en het 
pleksgewijs open houden/maken van het bos. 
 
De uitkijkpunten in het wandelbos Caprera zijn vrij 
gezaagd en waar nodig is in het bos gedund. Ook in 
Caprera heeft weer begrazing door schapen plaats-
gevonden.  

In het Wethouder van Gelukpark is de oever van het 
eerste meertje vrij gezaagd en zijn diverse paden ge-
repareerd. 

In het Mr. Enschedepark en in het Wilhelminaperk 
heeft begrazing door schapen en regulier bos-
parkenbeheer plaatsgevonden. 

Jaarverslag 2015
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ELSWOUT ©MARK KRAS
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Verborgen pareltje:  
historisch parkbos Koningshof
Het parkbos van Koningshof is een wat verborgen  
pareltje in het Nationaal Park. Vanaf de Duinlustweg 
zie je alleen de portierswoning en het witte hek. Maar 
als je de oprijlaan verder intrekt en een wandeling 
maakt, word je verrast door het prachtige landgoed 

compleet met tuinen, een weide en een parkbos.  
Koningshof is een vroeger landgoed met een parkbos 
dat is aangelegd door landschapsarchitect Springer. 
Natuurmonumenten heeft de afgelopen twee jaar ge-
werkt aan het opknappen van het historische parkbos. 
De vele aangeplante bollen maken een prachtig lente-
bos. Later bloeien de struiken en fruitbomen. Springer 
speelde met boomkleuren en met bosschages van 
struiken en stinzeplanten. Het zijn bijvoorbeeld sering, 
goudenregen, gelderse roos, boerenjasmijn, hazelaar, 
narcissen en sneeuwklokjes Ook zichtlijnen vanuit het 
bos op de weide, op het landhuis en op de kleurrijke 
bomen zoals de rode beuk zijn belangrijk in zijn ont-
werp.

Duin & Kruidberg:  
combinatie van historie en natuur
Duin & Kruidberg bestaat uit het landhuis met parktuin 
en een groot stuk natuurgebied: helemaal tot aan zee. 
In het gebied is een bijzondere combinatie van natuur 
en stukjes landgoedhistorie te beleven. Prachtige duin-
graslandjes vol wilde bloemen, en dan opeens weer 
seringen of een bomenlaantje. En vanaf elke duintop 
weer een ander uitzicht!

Landgoed Duin & Kruidberg is gastheer van het Natio-
naal Park en samen met Natuurmonumenten worden 
tal van arrangementen aangeboden. Zelf op pad kan 
via een van de drie gemarkeerde wandelroutes of via de 
natuurroute-app van Natuurmonumenten.

3. Cultuurhistorie

KONINGSHOF ©NATUURMONUMENTEN

SERING ©NATUURMONUMENTEN
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Elswout: Een ware parel van een buitenplaats
Buitenplaats Elswout is met zijn 400 jaar tuinkunst en 
-architectuur een ware parel onder de landgoederen te 
noemen. Engelse en Franse landschapsstijlelementen 
zijn beide terug te vinden op de buitenplaats. In 2015 
is op Elswout gewerkt aan een nieuw beheerplan. Om 
Elswout te behouden voor de toekomst wordt gekeken 
naar de beste beheermaatregelen, het juiste behoud en 
herstel van de cultuurhistorische waarden en de meest 
passende recreatievormen die de buitenplaats kan  
dragen. In 2016 wordt dit beheerplan afgerond.

Aan het eind van 2015 was de subsidie rond voor een 
eerste restauratieslag aan de boerderij en de brug naar 
het grote huis. Beide bouwkundige werken staan in de 
steigers. Het dak van de boerderij werd voorzien van 
nieuwe leien, het houtwerk werd hersteld en geschil-
derd en het lood- en zinkwerk is vernieuwd. De brug is 
opnieuw gevoegd en hersteld, de keermuren zijn op-
nieuw opgebouwd en de brugreling is schoongemaakt. 
Het geheel ziet er weer prachtig uit. 

Duinlust
Landgoed Duinlust en buitenplaats Elswout zijn van 
oudsher met elkaar verbonden door de nazaten van 
de Borski familie. Inmiddels is het huis op Duinlust in 
particuliere handen. Het landgoed is qua beheer onder 
handen genomen, het hek staat open voor wandelaars 
en in 2016 zal een wandelroute uitgezet worden.

Jaarverslag 2015
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BEZOEKERSCENTRUM ©MIKE BINK
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Bezoekerscentrum
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen vervult een 
centrale rol in de communicatie en educatie voor het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. In 2015 hebben 
ruim 180.000 mensen het Bezoekerscentrum bezocht, 
dit is een stijging van 5% ten opzichte van 2014. Het 
bezoekerscentrum is een belangrijke publiekstrekker 
en ontvangstlocatie voor zowel regio bewoners als toe-
risten. Het bezoekerscentrum is een stichting, waarin 
PWN voor een belangrijk deel in voorziet als werkgever 
van de medewerkers en door het gebouw ter beschik-
king te stellen. Daarnaast levert het Nationaal Park een 
belangrijke financiële bijdrage. Overige benodigde in-
komsten genereert het bezoekerscentrum zelf. 

Excursies en activiteiten
In het Nationaal Park wordt een gevarieerd excursie-
programma aangeboden, met verschillende thema’s, 
type activiteiten, leeftijdsdoelgroepen en kosten. 

In 2015 werden 189 activiteiten en excursies aange-
boden, georganiseerd door het bezoekerscentrum, 
PWN, NM, SBB en diverse vrijwilligersorganisaties, 
waaronder IVN, Vogelwerkgroep, KNNV en sterren-
wacht Copernicus. Daarnaast heeft het bezoekers-
centrum 65 excursies op aanvraag georganiseerd. 

De (kinder)activiteiten die vooral in de schoolvakanties 
worden aangeboden, waaronder uilenballenpluizen, 
diersporen zoeken en met de schaapherder naar de 
kudde, zijn vrijwel altijd volgeboekt. Ook speciale  
activiteiten, zoals verhalenverteller, wisenten-, nachte-
galen-, vleermuis- en nachtwachter-excursies lopen 
goed. Excursies naar bijzondere projecten in het duin 
of meer inhoudelijke excursies worden ook aange-
boden en hebben een wat beperkter deelname. Voor  
vrijwel alle activiteiten wordt een bijdrage gevraagd  
aan de deelnemers, behalve voor die van vrijwilligers-
organisaties IVN, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 
en KNNV. Deze staan wel in het boekingssysteem van 

het NP opgenomen en informatieverstrekking gaat ook 
vanuit het Bezoekerscentrum.

Het bezoekerscentrum heeft dit jaar 610 rugzakjes 
‘Hulpboswachter’ en ‘Vosje Vos’ (=recreatieve  
educatie) aan particulieren verhuurd, voornamelijk 
voor verjaardagspartijtjes. Ruim 2400 kinderen hebben 
hiervan genoten. Daarnaast hebben 900 kleuters met 
het doe-boekje Stijn Konijn het leven van het duin-
konijn ervaren.

4. Recreatie, Communicatie & Educatie

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
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Evenementen 
In het Nationaal Park worden diverse evenementen 
georganiseerd. We onderscheiden drie typen:
1 Evenement met volledige Nationaal Park uitstraling: 

Een partner organiseert en alle partners dragen bij 
aan het programma en zijn zichtbaar. Voorbeeld: 
Nationaal Park Zomerfestival.

2 Evenementen geïnitieerd door een partner in het 
park of externe partij, deze worden gepromoot in de 
NPZK media. Het Nationaal Park is zichtbaar tijdens 
het evenement, waar mogelijk. Voorbeeld: Winter-
wandeling, Yogafestival, Verwonderd Duin, Nazo-
mernachtlicht, Poëziefestival, Paddenstoelendag, 
Open monumentendag, Lichtjestocht.

3 Evenementen georganiseerd door derden in het 
Nationaal Park, waar NPZK vooralsnog niets aan 
bijdraagt en niet ‘zichtbaar’ is. Bijvoorbeeld: 30 van 
Zandvoort en de halve marathon.

Bezoekersaantallen van publieksevenementen in 2015  

Evenement Organisatie Datum
Aantal  

deelnemers

Haarlems Dagblad Winterwandeling Haarlems Dagblad ism BC en 
beheerders

8 februari 500

Wandelen voor water Simavi ism PWN en BC 60

Duin Survival Dag BC ism PWN 19 april 630

Nationaal Park zomerfestival & 
schaapscheerfeest

BC 7 juni 2500

Yogafestival Elswout Yoga Haarlem ism SBB 21 juni 2000

Verwonderd Duin De Regisseuses i.o.v. PWN (mmv 
Duinenfonds en Haarlem)

29 en 30 augustus 500

Midzomernachtloop Natuurmonumenten 20 juni 150

Nazomernachtlicht Staatsbosbeheer 23-24 september 600

Poëziefestival Staatsbosbeheer 23 augustus 500

Buitenplaatsenweekend o.a.  
op Elswout

Cultuurcompagnie ism SBB 27 en 28 juni

Paddenstoelendag IVN Zuid-Kennemerland 4 oktober 2000

Lichtjestocht PWN en BC 24 oktober 550

Jaarverslag 2015
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Voor de tweede keer organiseerde Natuurmonumenten 
in 2015 de Midzomernachtloop in Duin en Kruidberg. 
In de schemering het duin in gaan mag normaal niet, 
maar is wel een heel bijzondere belevenis. Tijdens deze 
nacht lopen mensen een uitgezette route van 7 km, 
waarbij ze onderweg de donkerte, geuren en geluiden 
van het duin meemaken. Ook kom je een verhalenver-
teller tegen, bij wie je even een pauze kunt nemen. De 
Midzomernachtloop is een heel bijzondere ervaring, 
die mensen dichter bij de natuur brengt en hun waar-
dering voor het Nationaal Park weer verhoogt.

Op buitenplaats Elswout vond voor het eerst het na-
zomernachtlicht festival plaats in september. Heel 
Elswout was gehuld in feeërieke schijnsels, zacht 
gezang vanuit de bossen en prachtige voorstellingen 
in de bomen of bij een folly. Met een wachter werden 
bezoekers mee het donker in genomen om Elswout in 
sprookjesachtige sferen te beleven, zoals de buiten-
plaats nog niet eerder beleefd kon worden. Een zeer 
bijzonder en zeer geslaagd festival wat komend jaar 
terug zal komen.

Verder vonden ook dit jaar weer het yoga festival plaats 
en het paddenstoelfestival in samenwerking met het 
IVN. Beiden mooie evenementen die vele bezoekers 
trekken. 

Voor het eerst organiseerde Bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen de Duin Survival Dag. Voorheen een 
samenwerking met NM, maar vanwege terugtrekken 
hieruit van deze beheerder, nu door het Bezoekerscen-
trum i.s.m. PWN aangeboden. Een succesvolle dag in 
het teken van stoere dingen in de duinen. Ruim 15 vrij-
willigers op meer dan 10 posten hebben aan ruim 630 
deelnemers een actieve belevingstocht aangeboden.

DONKER IN DE DUINEN ©NATUURMONUMENTEN
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Gastheren en ondernemers
Inmiddels zij er 19 recreatiebedrijven (met 38 deel-
nemers) opgeleid als ‘Gastheer van het Nationaal 
Park’. Zij kunnen gasten informeren over het park.  
Voor deze groep recreatieondernemers en andere  
ondernemers met hart voor het gebied werd een  
netwerkbijeenkomst georganiseerd. 

Door het bezoekerscentrum zijn de gastheren voorzien 
van een factsheet 2015 met alle evenementen en een 
actualisatie van contactgegevens, twee keer per jaar 
een update van een informatiemap voor hun bezoekers 
elk kwartaal actuele folders en posters van het activitei-
ten aanbod van het Nationaal Park.

In 2015 zijn verschillende vormen van samenwerking 
aangegaan door het bezoekerscentrum met gastheren 
en toeristische organisaties/ondernemers, waaronder  
Haarlem Marketing, VVV-Zandvoort, Amsterdam  
Marketing, Duin- en Kruidberg en Rent a Bike. Het  
bezoekerscentrum verhuurt sinds voorjaar 2015 fiet-
sen van Rent a Bike. Dit wordt door de gasten zeer 
gewaardeerd en biedt een goede opbrengst voor het 
bezoekers centrum.  
 

Educatie basisonderwijs
Het bezoekerscentrum organiseert diverse school-
excursies onder leiding van een gids of boswachter. Er 
wordt een doorlopende leerlijn aangeboden voor het 
basisonderwijs, wat betekent dat voor iedere groep in 
het basisonderwijs excursies worden aangeboden die 
op elkaar zijn afgestemd. De leerdoelen binnen iedere 
excursie zijn op elkaar afgestemd. In 2015 werden 58 
excursies georganiseerd, 50% meer dan in 2014! Dit 
zijn circa 1000 kinderen. Dankzij een samenwerking 
met Connexxion, die het vervoer voor hen gratis heeft 
aangeboden, kwamen hiervan 9 klassen uit kansarme 
buurten van Haarlem.

In 2015 werden alle handleidingen voor leerkrachten 
en gidsen geactualiseerd. Dit is ingezet als een opfris 
van de vormgeving, en door vereende krachten van 
een aantal vrijwillige schoolgidsen uitgegroeid tot een 
kwalitatieve verbetering in een aantal buitenlessen. 
Daarmee zijn de buitenprogramma’s voor de komende 
jaren prima in orde. En zijn we klaar om nog veel meer 
schoolkinderen te kunnen ontvangen. 

Het bezoekerscentrum is begonnen met een verken-
ning van de mogelijkheden voor het aanbieden van 
de educatie in de vorm van schoolreisjes. Uit de eigen 
ervaringen, die van andere bezoekerscentra en de uit-
komsten van het onderzoek naar behoeften van  
scholen (zie Duurzaam Door), blijkt dat scholen meer 
tijd en ook financiën hebben voor schoolreisjes van 
voor buitenlessen. In het kader van Duurzaam Door 
heeft het bezoekerscentrum daarom enkele producten  
ontwikkeld, die al dan niet in combinatie met een  
buitenles, een fantastisch schoolreisje vormen. De 
bedoeling is dat zo veel mogelijk kinderen de ervaring 
en kennis van de natuur en de duinen opdoen, en het 
maakt in feite niet uit of dit in de vorm van een les-
ochtend of een schoolreisje is!

Duurzaam Door 
In het kader van het project Duurzaam Door is naast 
ontwikkeling van de Dilemmabox een grote diversiteit 
van acties opgepakt, die anders niet geïnitieerd of ge-
realiseerd zouden zijn. Het project Duurzaam Door 
heeft bij het Bezoekerscentrum aanleiding en financiële 
ruimte gegeven om te gaan ondernemen met nieuwe 
partners in de omgeving ven het NP:
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• Kwalitatief onderzoek onder basisscholen naar 
knelpunten om aan buitenlessen uit ons school-
programma deel te nemen en naar behoeften hier-
aan.

• Duindierenspel: ontwikkeling en maken van twee  
actieve, educatieve spellen die het bezoekers-
centrum aan scholen en BSO’s kan verhuren.

• Arrangement ontwikkeling Bezoekerscentrum met 
Frans Hals Museum voor scholen, combinatie van 
museumbezoek en buitenlessen.

• Arrangementen- en productontwikkeling van een 
fietskaart en vertaling fietsrouteboekje door  
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen, Haarlem 
Marketing, VVV-Zandvoort, Duin- en Kruidberg, 
Kraantje Lek, Duincafé en Rent a Bike.

• Ontwikkeling concept en productie Vriendenpas 
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen.

• Ontwikkeling en productie Grote Boswachter  
Ganzenbord; levensgroot gezelschapsspel voor 
groepen, voor verhuur door het Bezoekerscentrum.

De Dilemmabox 

In samenwerking met de stichting Tijdgeest is 
met geld uit het programma Duurzaam Door het 
educatieprogramma Dilemmabox ontwikkeld. Dit 
educatieprogramma is bestemd voor het voortgezet 
onderwijs. Leerlingen worden uitgenodigd in de rol te 
kruipen van verschillende ‘stakeholders’ die iets met 
het natuurgebied willen. Een ieder heeft zijn eigen 
belangen en beweegredenen. In het programma ‘De 
dillemabox’ daagt de beheerder leerlingen uit om in 
zijn park op zoek te gaan naar wat er speelt en actief 
mee te denken en te debatteren over oplossingen. Een 
mooie uitdaging voor leerlingen van deze leeftijd om 
bewust te worden van de verschillende kanten die een 
rol spelen bij natuurbeheer.

Het Rudolf Steiner college volgde als eerste het 
programma. Na een bezoek aan het gebied, dat na 
een dilemmaopdracht afgesloten werd met een debat, 
ging de klas op school verder op onderzoek uit. Hun 
bevindingen presenteerden zij op 16 december aan het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland
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Communicatiemiddelen 

Feiten en cijfers publiekscommunicatie
• Persberichten: 25 persberichten over activiteiten in 

het Nationaal Park werden verstuurd naar de regio-
nale pers. 

• Nieuwsbrief: meer dan 1200 mensen ontvingen de  
9 digitale nieuwsbrieven. 

• Activiteitenflyer: deze gedrukte flyer geeft een over-
zicht van alle publieksexcursies en evenementen 
in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De flyer 
verschijnt 4 x per jaar. Oplage: 8000 - 12.000

• Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum werd een 
activiteitenkrantje uitgegeven. Het drukken werd 
volledig mogelijk gemaakt dankzij adverteerder. 

 

Bezoekersavond in nieuw jasje

Wilderniscafé in de stad
“Out of het bos” denkend trok de Nationaal Park 
karavaan in maart 2015 richting het station Haarlem. 
Daar vond in het station een heus wilderniscafé 
plaats. Genodigden/sprekers deelden met het publiek 
inzichten over het Nationaal Park. Dit alles onder 
leiding van een bezielde presentator en afgewisseld 
met muziek en zang. Een nieuwe manier om mensen 
te betrekken bij het nationaal park.

Tijdens het Wilderniscafé gingen boswachters en 
bezoekers, bestuurders en andere liefhebbers van 
ons prachtige duingebied in gesprek met elkaar. Dat 
was het doel van het Wilderniscafé. Het concept, 
een avond met debat, muziek, film en afwisselende 
sprekers was gebaseerd op andere Wilderniscafé 
welke Staatsbosbeheer organiseerde in het land. 
Arjan Postma en Caspar Janssen leverden ook aan dit 
Wilderniscafé een bijdrage. Debatonderwerpen die o.a. 
aan bod kwamen: 

• ‘Wat is jouw ultieme wilderniservaring?’
• ‘Metropool Regio Amsterdam wil de toeristische 

druk spreiden in de omgeving. Wat betekent dit?’
• ‘Hoe kunnen mensen het NPZK het best beleven?’

Het concept sloeg ook hier aan. Op Perron 3a van het 
station Haarlem zat het vol met 140 trouwe bezoekers 
(van de jaarlijkse bezoekersavond) én er waren nieuwe 
gezichten. Dat laatste was ook een doel van de avond. 
Het Haarlems Dagblad deed verslag van het debat. Een 
indrukwekkende vooraankondigingsfilm (gemaakt met 
een drone door boswachter Ruud Maaskant, vanuit het 
NPZK project ‘jubileum’) bereikte online 7600 mensen.

BEZOEKERSAVOND IN HET STATION VAN HAARLEM
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Website en social media

2012 2013 2014 2015

Abonnees nieuwsbrief 914 1084 1200 1270

Gem. aantal bezoekers 
website per maand in  
dit jaar 3229 5546

8473* 11700

Volgers Twitter 269 459 726 953

Likes Facebook 267 515 1416 1885

Het aantal mensen dat de nieuwsbrief van het  
Nationaal Park ontvangt groeide licht. De website en 
sociale media van het Nationaal Park worden goed 
bezocht. O.a. dankzij de inzet van filmpjes uit Zuid-
Kennemerland. Hier zien we dat de groei goed doorzet.  
De website werd in totaal140775 maal bezocht.  
 

Uitstraling Nationaal Park

Entrees
In 2015 zijn de nog ontbrekende informatiemeubelen 
geplaatst. Alle hoofdentrees zijn nu voorzien van een 
gemeenschappelijk ontworpen informatiemeubel. 
 
20 jaar Nationaal Park Zuid-Kennemerland
In 2015 werd het jubileum van het Nationaal Park ge-
vierd met een aantal bijzondere activiteiten en acties. 
Natuurmonumenten en Landgoed Duin&Kruidberg 
organiseerden samen een diner met nachtegalenwan-
deling en een diner met donkerte-/sterrenwandeling.  

Gemeente Velsen zorgde er samen met Natuur-
monumenten voor dat het Nationaal Park als ver-
jaardagscadeau nieuwe (houten) fietsenrekken bij de 
Velsense duiningangen en op mooie plekjes langs de 
fietspaden kreeg. Gemeente Velsen heeft de materialen 
betaald en boswachters en vrijwilligers van Natuur-
monumenten hebben de rekken geplaatst.  
Wethouder Annette Baerveldt heeft op 9 december de 
fietsenrekken bij ingang Duin en Kruidberg samen met 
de gebiedsmanager van Natuurmonumenten, Aan  
Pander, in gebruik genomen.

Wensboom en overige acties bezoekerscentrum
Om het 20 jarig bestaan te vieren heeft het bezoekers-
centrum de boom in de expositieruimte tot “wens-
boom” gemaakt. Zeker 75 wensen zijn door bezoekers 
van jong tot oud gedaan. Daarvan zijn er 3 in vervulling 
gegaan. Bijzondere bezoeken aan het duin, met de 
boswachter of met de zandrolstoel, werden het meest 
gevraagd en zijn tot groot plezier van de aanvragen en 
de ontvanger gerealiseerd.

Wie jarig is trakteert, kinderen die hun verjaardags-
feestje vierden met een partijtje in de duinen, kregen 
in de maand mei een cadeautje van het bezoekers-
centrum. En bedrijven en particulieren die een zaal 
huurden, konden genieten van een extra rondleiding  
in en om het bezoekerscentrum.

FIETSENREKKEN VELSEN 
©VAN LEEUWEN
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Recreatie, Communicatie & Educatie

Verwonderd Duin
In het weekend van 29-30 augustus 2015 vond de eer-
ste editie plaats van ‘Verwonderd Duin’. Een initiatief 
van PWN dat gepresenteerd werd als cadeau ter ge-
legenheid van het 20-jarig bestaan van het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Verwonderd Duin 2015 werd 
mede mogelijk gemaakt door het Duinenfonds en de 

gemeente Haarlem leverde een bijdrage door een  
kunstenaar te sponsoren.  
Verwonderd Duin gaat uit van de vraag: Hoe kunnen 
we het publiek de cultuurhistorie, de schoonheid en 
hun eigen verbondenheid met het natuurgebied op een 
bijzondere manier laten beleven? Met als resultaat dat 
het publiek dat weekend in augustus verrast werd door 
de uitnodigingen van 10 verschillende kunstenaars om 
de natuur op een bijzondere manier te bekijken. Zo kon 
je zomaar aan lopen tegen de kop van een hert aan de 
voet van twee dode takken die zijn gewei vormden.  
Of aanschuiven bij het nettenboeten op een duin langs 
‘t Wed waarbij je stil stond bij wat de natuur voor jou 
persoonlijke betekent. Het programma voor Verwon-
derd Duin is gemaakt in nauwe samenwerking met  
8 boswachters. De kunstenaars hebben zich laten in-
spireren door hun verhalen over en hun passie voor het 
natuurgebied. In 2015 vond Verwonderd Duin plaats in 
de directe omgeving van het Bezoekerscentrum.  
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’. Op deze  
manier wordt natuur samen met cultuurhistorie op een 
bijzondere manier tot leven gebracht. 

Toerisme
Amsterdam Marketing voert succesvolle campagnes 
om te regio te promoten. Twee daarvan zijn van be-
tekenis voor het Nationaal Park: Amsterdam Beach en 
Dutch Dunes en in minderde mate Authentic Haarlem. 
Voor de campagne Amsterdam Beach, waarin ook ge-
meente Velsen en Zandvoort zich actief promoten, is 
informatie en beeldmateriaal aangeleverd betreffende 
natuurgerichte recreatie mogelijkheden. Daarnaast 
heeft een foto en beeldmerk van het NP meegedraaid 
op een billboard campagne van IAmsterdam op  
Schiphol. Het NP is hiermee passend zichtbaar  
voor toeristen. 

Het aantal toeristen in het bezoekerscentrum neemt 
toe. Er is behoefte aan producten voor deze gasten. 
Met het projectbudget van het NP heeft het bezoekers-
centrum vertaalde uitgaven gemaakt van de speur-
tochten met rugzakjes voor gezinnen en van de teksten 
in de tentoonstelling. Met ondersteuning van het 
project ‘Duurzaam Door’ en in samenwerking met een 
aantal ondernemers, is ook het fietsrouteboekje ‘Met 
de wind in je haren’ vertaald en gedrukt.

VERWONDERD DUIN ©KARIN WINNUBST
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Vrijwilligers

PADDEN IN HET WATER ©RUUD MAASKANT
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Subsidie voor vrijwilligers
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland stelt jaarlijks  
€ 5000,- beschikbaar voor kleine projecten op het 
gebied van natuur in de regio Zuid-Kennemerland. 
De bijdrage is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties 
die onder een van de beheerders vallen (NM, SBB en 
PWN).

Welke organisaties ontvingen in 2015 subsidie?
Het Bezoekerscentrum Zuid-Kennemerland ontving 
een bijdrage voor de organisatie van drie trainings-
bijeenkomsten voor 25 vrijwilligers met als doel het 
bevorderen van een goede dienstverlening aan de  
bezoekers. 
Verder ontvingen twee werkgroepen van de KNNV 
Haarlem en omstreken subsidie:
• de libellenwerkgroep voor monitoring van libellen  

en het geven van voorlichting.
• de paddenwerkgroep voor het overzetten van  

amfibieën bij de Brouwerskolkweg.

 

Nachtvlinderstudiegroep KNNV afdeling Haarlem e.o.
In 2014 kreeg de KNNV afdeling Haarlem e.o. een 
subsidie van het Nationaal Park voor de aanschaf van 
materiaal om nachtvlinders te inventariseren.

Minimaal eenmaal per maand inventariseren vrij-
willigers nu nachtvlinders achter het bezoekers-
centrum. De vlinders worden gefotografeerd en zo veel 
mogelijk op naam gebracht. Als dat laatste niet lukt 
wordt een exemplaar mee genomen om de volgende 
dag te worden gedetermineerd. 

Op twaalf avonden zijn in totaal 227 soorten op naam 
gebracht waaronder 17 zeldzame soorten. Enkele  
opvallende bijvangsten waren de Gewone meikever, 
Pikzwarte waterkever, Neushoornkever en Hoornaar-
wesp.

5. Vrijwilligers
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Natuurmonumenten
In 2015 werden de laatste werkzaamheden van het 
LIFE- project Dutch Dune Revival, afgerond. Dit project 
behelsde de Noordwest Natuurkern en het herstellen 
van duingraslanden door het verwijderen van invasieve 
soorten en ruigte. Het nabeheer wordt gedaan door de 
beheerders en veel vrijwilligers. Zij houden –met regel-
matig pittig handwerk– de stuivende duinen vrij van 
begroeiing en zoeken resterende Amerikaanse vogel-
kersen op, om ze vervolgens weg te halen.

Vrienden Kennemerstrand
Het bestuur van de Vrienden van het Kennemerstrand 
is twee maal bijeen geweest om de werkzaamheden 
voor 2015 door te spreken en afspraken te maken voor 
het natuurbeheer van het duingebied rond het Ken-
nemermeer. Voor het beheer van het droge duin (maai-
beheer en verwijderen van duindoorn) zijn diverse 
natuurwerkdagen georganiseerd. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de inzet van vrijwilligers en apparatuur 
van Landschap Noord-Holland.  
In het najaar van 2015 zijn de vochtige duinvalleien 
gemaaid door Ekogron. Dertig vrijwilligers, waaronder 
Gedeputeerde Talsma, ruimden het maaisel op tijdens 
de natuurwerkdag op 7 november. 

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een 
bijdrage ontvangen van het Nationaal Park Zuid Ken-
nemerland (€ 2400). De gemeente Velsen hielp bij het 
afvoeren van het maaisel. Van de KNNV werd een do-
natie van 100,- euro ontvangen voor het natuurbeheer 
van het Kennemerstrand. 
Van het Oranje Fonds werd een bijdrage ontvangen van 
€ 400 voor het vervangen van hekwerken en het maai-
beheer. 

Met de provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, 
gemeente Velsen, Stichting Duinbehoud en Kennemer-
strand BV zijn gesprekken gevoerd om het natuurbe-
heer op de lange termijn onder te brengen bij Natuur-
monumenten. Dit moet de zekerheid bieden voor een 
duurzaam natuurbeheer van het Kennemerstrand. 

 

Vrijwilligers

VRIJWILLIGERS AAN HET WERK ©NATUURMONUMENTEN 
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Vrijwilligers

Vrijwilligers Elswout
Op buitenplaats Elswout is gestart met een nieuwe 
groep vrijwilligers. Na een informatieavond en proeve-
rij ging begin maart de eerste zaterdag van start met 
zo’n 15 enthousiaste vrijwilligers. Binnen enkele maan-
den groeide de groep uit tot dik 20 actieve vrijwilligers. 
Deze groep helpt eens per maand mee in het beheer 
op Elswout. Het enthousiasme was zo groot dat een 
kleine groep inmiddels wekelijks meedraaien. Het is 
prachtig hoeveel mensen Elswout en het nationaal park 
een warm hart toedragen en hun steentje bijdragen in 
het beheer en behoud van dit soort bijzondere cultuur-
historische en waardevolle natuur gebieden. 

Schoolgidsen
In 2015 werden 5 nieuwe schoolgidsen verwelkomd, 
waarmee er nu ruim 15 schoolgidsen actief zijn. Zij 
kregen in het voorjaar een training van IVN Delft over 
natuurbeleving door kinderen. De ervaren gidsen heb-
ben de nieuwe vrijwilligers met open armen ontvangen 
en ervaring laten opdoen met de verschillende les-
programma’s. De schoolgidsen komen tweemaande-
lijks informeel bijeen met de medewerker van het 
bezoekerscentrum. Dit blijkt heel effectief voor inzet-
baarheid, kwaliteitszorg, plezier èn is gezellig.

Excursie- en activiteitenleiders
Het Nationaal Park, het Bezoekerscentrum en IVN 
Zuid-Kennemerland hebben 4 jaar geleden een samen-
werkingsovereenkomst gesloten. Voor het inzetten van 
excursieleiders kan nu een beroep worden gedaan op 
een aantal gidsen van het IVN. De samenwerking ver-
loopt goed, maar er is behoefte aan nieuwe excursie-
leiders, omdat het aantal door natuurlijk verloop wat 
terugloopt.

Vrijwilligers bezoekerscentrum
In het bezoekerscentrum is een team van zo’n 20  
vrijwilligers actief bij de ontvangst van gasten, het  
onderhoud en de schoonmaak van de tentoonstelling, 
de zalen en het erf, de bedrijfsvoering van de winkel en 
administratieve ondersteuning. Deze vrijwilligers  
komen minimaal een halve dagdeel per week. In 2015 
is dit een onmisbare en stabiele ondersteuning ge-
weest voor het bezoekerscentrum. De vrijwilligers heb-
ben met geld van het Nationaal Park enkele trainingen 
gehad. Daarnaast organiseert het bezoekerscentrum 
samen met collega boswachters af en toe excursies in 
het NP, zodat de ervaring van de unieke natuur door 
deze vrijwilligers weer direct aan onze gasten kan wor-
den overgebracht.

Vrijwilligersuitje
Boswachter Walter Oosterom organiseerde voor alle 
excursieleiders, schoolgidsen en balievrijwilligers van 
Nationaal Park en Bezoekerscentrum een zeer ge-
slaagd uitje naar het Huis van Hilde en Hof van Kijkuit 
in Castricum.

Verder waren ook in 2015 de vrijwilligersinformatie-
avonden voor alle vrijwilligers in het Nationaal Park  
in trek. Met een zeer druk bezochte, feestelijke, af-
sluitende avond van het 20 jarig bestaan met een 
bijzondere presentatie van Marieke Kuipers over de 
ontwikkelingen in deze jaren.
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Vegetatie en fauna in gereactiveerde duinen in 
de Noordwest Natuurkern
In de noordwesthoek van Nationaal Park Zuid- 
Kennemerland zijn in de winter van 2012/2013 in de 
zeereep vijf windsleuven gegraven en enkele daarachter 
gelegen paraboolduinen kaal gemaakt. De wind krijgt 
zo weer vrij spel. In 2008-9, dus vòòr de ingreep, is 

door insectenonderzoeker Jeroen de Rond een zgn. 
nulmeting uitgevoerd van diverse insectengroepen.  
De doelgroepen waren bloembezoekers (bijen, zweef-
vliegen en dagvlinders), rovers (wespen, roofvliegen en 
loopkevers) en opruimers (mieren, kakkerlakken, oor-
wormen en mestkevers). Nu het project is gerealiseerd 
heeft hij in 2015 een effectmeting gedaan. Van maart 
tot september is het gebied 3x per maand bezocht 
waarbij zichtwaarnemingen zijn gedaan. 

Dit jaar waren er veel meer kleine bijtjes, viltvliegen en 
wolzwevers dan bij de nulmeting. Leuke soorten waren 
o.a. Gouden metselbijtjes c.q. slakkenhuisbijtjes  
(Osmia aurulenta) op rolklaver, het groefbijtje Lasioglos-
sum tarsatum (een uitgesproken kustsoort die nestelt 
in open zand) en een vrouwtje van de Ruige behangers-
bij (Megachile circumcincta). 

Open zand in de volle zeewind blijkt voor geen enkele 
groep van (volwassen) insecten geschikt als leefmilieu. 
De nieuwe bressen in de zeereep werken als een turbi-
ne en alles wat zich bovengronds in de geulen bevindt 
wordt letterlijk gezandstraald. Ondergronds zouden 
larven van bijv. viltvliegen hier nog wel voedsel kunnen 
vinden. De verstuiving aan de westzijde van het grote 

paraboolduin langs het Houtglop is nu nog te sterk 
voor vliesvleugeligen en vliegen, maar er blijken alweer 
vele nieuwe loten van Dauwbraam te ontspruiten, dus 
de verwachting is dat er over enkele jaren zeker weer 
bijen zullen foerageren en mogelijk zelfs nestelen. Het 
neervallende zand achter het grote parabool lijkt min-
der levenskansen voor insecten te bieden. De muur van 
los zand rukt tientallen meters per jaar op en begraaft 
al het achterliggende. Tot enkele tientallen meters 
achter de storthelling is het oude gefixeerde zand met 
een zeer dun laagje wit zand overstoven, net als op 
veel andere plaatsen in deze natuurkern. Dat juist hier, 
langs de rand van het neervallende zand een aantal 
loopkevers in opvallend grote aantallen werden gevon-
den zal met de plantenresten en zaden te maken heb-
ben die ten westen van de parabool opwaaien en dicht 
achter de oosthelling neervallen. De vegetatie op de 
hellingen rond de vochtige valleien had voorheen veel 
weg van het algemene grijze duinlandschap. Dat was in 
2015 niet veel veranderd, afgezien van een extra laagje 
wit zand van enkele millimeters hoogte.

De samenstelling van de loopkever- en mierenfauna 
leek bij het effectonderzoek dan ook niet erg ingrijpend 
veranderd te zijn. Loopkevers en mieren zijn niet zo 
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afhankelijk van open zand als een aantal wespen en 
vliegen. Ook zal de dunne laag stuifzand nog niet vol-
doende invloed hebben op de kruidenvegetatie en is 
het voedselaanbod voor loopkevers en mieren vrijwel 
ongewijzigd. Dat een aantal soorten minder werd aan-
getroffen of was verdwenen moet gerelativeerd worden. 
Het zijn hoofdzakelijk soorten die elders in de duinen 
voldoende voorkomen. De toename van soorten als 
Zandviltvlieg, Duingroefbij en Kustbehangersbij geven 
nu al aan dat de verstuiving positief selecteert op typi-
sche bewoners van stuivende duinen.

Verwachtingen 
Wanneer zandbinders als Duindoorn en Dauwbraam 
in de overstoven delen van de Noordwestelijke natuur-
kern de kans krijgen om gordels te vormen, zullen 
daarachter stuifgaten ontstaan waarin zich populaties 
van typische stuifduinbewoners kunnen vestigen. Erva-
ringen in andere duinterreinen hebben geleerd dat de 
meest kansrijke locaties vooral aan de voet en direct 
achter de top van paraboolduinen gezocht moeten 
worden. De vochtige bodem van de Verlengde Katten-
del is een ideaal startpunt voor de uiterst zeldzame 
soorten van zandige rivieroevers en duinmeertjes, 
mits niet te sterk begraasd en vervuild door runderen. 

De eerste kenmerkende wespen- en bijensoorten zijn 
al gevonden, dus over een aantal jaren kan het eco-
systeem optimaal ontwikkeld zijn. Binnen 20 jaar zal 
de vegetatie gedeeltelijk gedomineerd worden door o.a. 
Duinriet, maar omdat paraboolduinen geleidelijk met 
de heersende windrichting meeschuiven ontstaat door-
lopend een zoom van nieuwe natte valleibodem langs 
de uitgeblazen voet van lijhellingen. Daarop kunnen 
zich weer nieuwe pioniervegetaties vestigen, waarmee 
een zonering van diverse pioniersstadia in de valleien 
aanwezig blijft. Over enkele jaren zal blijken in hoeverre 
deze theorie overeenkomt met de realiteit.

Ontwikkeling stand Amerikaanse vogelkers
Sinds 2007 worden in diverse delen van het NPZK met 
vrijwilligers en aannemers de invasieve exoot Ameri-
kaanse vogelkers bestreden. Sinds 2010 wordt met 
het vegetatiemeetnet van PWN jaarlijks de stand van 
deze soort in de PWN-delen van het NPZK gevolgd. 
De eerste grafiek hieronder geeft de trend weer in het 
voorkomen, vergeleken met het Noordhollands Duin-
reservaat. Hoewel de trend over het hele tijdvak onge-
veer constant is lijkt er in 2015 een gevoelige slag aan 
de prunus te zijn toegebracht. De tweede grafiek daar-
onder geeft ook de trend weer, maar dan alleen voor 
grotere vogelkersen die in de boom- of struiklaag groei-
en. Hier is in het algemeen een toename zichtbaar. 
Het laten groeien van prunussen naar de struiklaag 
is echter een bewuste strategie van de aannemer van 
PWN bij de bestrijding, om ze als ze groter zijn mak-
kelijker te kunnen omzagen en de stobbe te kunnen 
behandelen. Maar het is duidelijk dat de strijd tegen de 
Amerikaanse vogelkers nog niet gewonnen is!
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Wisenten
Sinds 2009 leven er weer Konik paarden in het wisen-
tengebied in het Kraansvlak. In het ernaast gelegen 
Middenduin lopen Schotse hooglanders rond. Student 
Tariq La Brijn heeft gekeken naar de activiteitenpa-
tronen van de drie herbivoren zoals gemeten met de 
bewegingssensor die ingebouwd is de GPS-halsband 
van de dieren. Daarnaast is er gekeken naar of het ook 
mogelijk is om voedingsgedrag te onderscheiden op 
basis van deze activiteitdata.

Uit het onderzoek bleek dat Schotse hooglanders dui-
delijk twee actieve periodes hadden; één in de ochtend 
en één in de middag. Konik paarden bleken actiever te 
zijn dan hooglanders en lieten per dag minstens drie 
actieve periodes zien. Het patroon van de Wisent leek 
er op te wijzen dat deze soort ook drie actieve periodes 
heeft; één in de nacht, één in de ochtend en één in de 
middag.

Wat bij alle soorten opviel is dat de actieve periodes in 
het voorjaar en zomer vroeger vielen dan in de herfst 
en winter, wat erop wijst dat de actieve perioden van de 
soorten wordt beïnvloed door de hoeveelheid daglicht. 
Helaas bleek het niet mogelijk om het graasgedrag van 

de drie soorten te onderscheiden op basis van het ac-
tiviteitpatroon omdat deze vergelijkbare waarden had-
den met andere gedragingen, zoals lopen en poetsen.

Integrale begrazing NPZK
In 2014 is er onderzoek gedaan t.b.v. de evaluatie van 
de integrale begrazing van het NPZK, waar sinds 2005 
pony’s en hooglanders lopen (in Duin- en Kruidberg 
al in lagere dichtheden sinds 1990). Om de verande-
ringen in de vegetatiestructuur nog beter te kunnen 
beoordelen heeft er in mei een veldbezoek plaatsge-
vonden. Daarbij is gebruik gemaakt van landschaps-
foto’s vanaf de jaren 70. In het algemeen bleek dat de 
struweelontwikkeling (meidoorn, duindoorn, kruipwilg) 
was voortgeschreden sinds die tijd, maar dat sinds 
de begrazing de kardinaalsmuts binnen de struwelen 
vrijwel was verdwenen. Er is nu meer open zand dan 
in de jaren 90. De bermen zijn wat meer afgegraasd, 
de graslanden zijn minder ruig (helm en duinriet zijn 
afgenomen). Op veel plaatsen had overigens actief 
beheer plaatsgevonden, zodat verschillen niet alleen 
aan vegetatieontwikkeling en begrazing toegeschreven 
konden worden. In juli heeft het laatste veldbezoek 
plaatsgevonden. Diverse onderzoekslocaties waarover 
langjarige gegevens beschikbaar zijn, zijn bezocht: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Presentie van Amerikaanse vogelkers in 2010-2015, 
totaal en per terrein

Presentie van Amerikaanse vogelkers in de boom- en struiklaag 
2010-2015, totaal en per terrein

alle terreinen Noordhollands
duinreservaat

Zuid-Kennemerland

2010 2011 2012 2013 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

trefkans

trefkans

Jaarverslag 2015

35 inhoud



Onderzoek

Iepenboom, Klein Olmen, Grote Pan, Wieringen en 
Houtglop. Op diverse plaatsen blijkt het vee door de 
herstelde konijnenstand weinig meer te komen. De 
meeste vochtige graslanden zijn bloemrijk en niet 
overbegraasd. Uitzondering is het Houtglop dat erg 
kortgegraasd is. Op basis van het onderzoek en de 
veldbezoeken is besloten maatregelen te nemen die de 
graasdruk omlaag brengen.

Vegetatiemeetnet
Dit jaar worden voor het zesde achtereenvolgende jaar 
in de PWN-terreindelen van het NPZK vegetatieopna-
men gemaakt in het kader van het vegetatiemeetnet, 
een meetprogramma waarmee de algemene trend in 
natuurkwaliteit op flora/vegetatiegebied kan worden 
gevolgd. Er zijn wederom 150 nieuwe meetpunten be-
zocht en opgenomen. Alle meetpunten worden nu met 
GPS tot op 10 cm nauwkeurig vastgelegd zodat geen 
markeringen in het veld nodig zijn, en zullen in een 
vierjarige cyclus worden bezocht. 

Draagkracht van natuur voor recreatie
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland werkt aan een 
certificering voor duurzaam toerisme, waarbij naar 
draagkrachtonderzoek wordt gevraagd als onderbou-

wing van de duurzame mogelijkheden voor toerisme. 
Hiervoor is kennis nodig over effect van recreatie op 
de natuurwaarden en de mate van verstoring die be-
zoekers in een gebied teweeg brengen. Om deze reden 
is onder leiding van Marieke Kuipers een oriënterend 
onderzoek gestart naar de draagkracht van de broed-
vogelpopulatie van het Nationaal Park Zuid Kennemer-
land voor recreatief medegebruik, waarbij gekeken zal 
worden wat het effect is van verschillende typen versto-
ringsbronnen op de aanwezigheid, de verspreiding en 
het reproductieve succes van verschillende broedvogel-
soorten. Het onderzoek zal worden afgerond in 2016.

Nestkastenonderzoek
De Kennemerduinen kent een lange traditie van het 
doen van onderzoek aan in nestkasten broedende 
vogels, maar alweer jaren geleden is dit tot een einde 
gekomen. Esther Rodriguez en Erik Maassen hebben 
als vrijwilligers de draad weer opgepakt, en hebben in 
2013 26 nestkasten voor kool- en pimpelmees opge-
hangen in het Spinnenkoppenvlak en omgeving. In het 
broedseizoen worden die wekelijks gecontroleerd. Over 
de afgelopen twee jaar is een rapportage verschenen. 
Onderstaande grafiek toont enkele broedbiologische 
cijfers van kool- en pimpelmees uit het rapport.

Opvallend zijn de consequent betere resultaten van 
pimpelmees ten opzichte van koolmees, zowel in 2013 
als 2014. Daarbij deed pimpelmees het in 2014 tevens 
beter dan in 2013, terwijl dit bij de koolmees niet het 
geval was. Voeg daarbij de grotere legsels van pimpel-
mees (8.3 resp. 7.0 in 2014) alsmede het feit dat het 
broeden in 2013 een maand later startte van in 2014 
maar de legsels in 2013 wel groter waren, en je begrijpt 
dat de onderzoekers graag nog een paar jaar door gaan 
met hun onderzoek teneinde de resultaten goed te  
kunnen duiden.
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Onderzoek

Vleermuistellingen Zuid-Kennemerland
Door drie telgroepen van vrijwilligers zijn de afgelopen 
winter bunkers en ijskelders in en rond het NPZK  
uit gekamd op overwinterende vleermuizen, voor  
de dertigste en laatste maal onder leiding van Jan  
Boshamer. Vanwege de zachte winter tot dan toe  
waren de verwachtingen niet hoog gespannen. Zoals 
altijd was de watervleermuis de meest algemene soort; 
in totaal werden er 383 exemplaren geteld. Daarnaast  
15 grootoorvleermuizen, 25 meervleermuizen,  
3 franjestaarten en één dwergvleermuis.

OVERWINTERENDE FRANJESTAART EN SEGRIJNSLAK. ©LEON KELDER

Libellen in Zuid-Kennemerland
Frans en Marja Koning hebben weer een mooi jaar-
verslag van de bevindingen van de libellenwerkgroep 
Zuid-Kennemerland geschreven. Meer dan 28000 
exemplaren van 31 soorten libellen werden geregis-
treerd (10% minder dan in 2014) en 1373 larvenhuid-
jes gedetermineerd. Op de monitoringroutes werden 
tijdens 193 bezoeken 17391 libellen van 31 soorten 
geteld; gemiddeld 90 libellen per bezoek tegenover 76 
in 2014. 78% van de tellingen betrof juffers en dus ging 
het in 22% van de gevallen om echte libellen. Bij de 
juffers werd het Lantaarntje het frequentst gezien en bij 
de echte libellen werd de Viervlek het meest aangetrof-
fen. Voor het eerst werd de smaragdlibel gesignaleerd 
met 21 ex. in de Kennemerduinen; mogelijk plant deze 
zich daar zelfs voort. Het laat zich aanzien, dat de  
Zuidelijke keizerlibel zich definitief heeft gevestigd in 
Zuid-Kennemerland. Er werden 79 exemplaren van 
deze soort geteld in 2015 tegenover 12 in het voor-
gaande jaar. Na 7 jaar liet de Vuurlibel zich weer zien in 
onze regio; helaas betrof het slechts een enkele waar-
neming.

Dagvlinders Zuid-Kennemerland
Door Joop Mourik is in 2015 een gecombineerd 
jaarverslag van de KNNV-dagvlinderwerkgroep Zuid-
Kennemerland over 2013 en 2014 vervaardigd. In het 
werkgebied (voornamelijk NPZK en Amsterdamse  
Waterleidingduinen) liggen 32 vlinderroutes. Hoewel 
het rapport dus niet over 2015 gaat staat er wel een 
belangrijke ontwikkeling in. Als namelijk alle waar-
nemingen over de jaren worden opgeteld dan blijkt dat 
er in Zuid-Kennemerland incl. AWD een gestage en 
verontrustende achteruitgang is, in tegenstelling tot  
de landelijke trend die stabiel is.

Afname van de bloemrijkdom door (over)begrazing 
zou hier een rol in kunnen spelen. Het is van belang 
om deze ontwikkeling de komende jaren te volgen, ook 
in relatie tot het in 2016 gewijzigde damhertenbeheer.
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Bijlage 1

Samenstelling Overlegorgaan 2015
Mw. A. Emmens-Knol voorzitter Overlegorgaan tot februari 2015

Mw. A. Baerveldt waarnemend voorzitter Overlegorgaan /

  wethouder gemeente Velsen 

Mw. C.J. Lever secretaris NPZK

Dhr. A. Pander Natuurmonumenten

Mw. R. Tienkamp  Staatsbosbeheer

Mw. S. van Wesemael  PWN 

Mw. E. ten Hag plaatsvervanger gedeputeerde Talsma 

Mw. P. Schut  regiodirecteur IVN

Mw. C.Y. Sikkema  wethouder gemeente Haarlem

Mw. L. Chalik-Frijlink wethouder gemeente Zandvoort

Dhr. R. Kruijswijk wethouder gemeente Bloemendaal

Dhr. B. Lensink namens particuliere eigenaren

Samenstelling Adviescommissie 2015
Dhr. N. Spaarkogel PWN  

Mw. C.J. Lever secretaris NPZK

Mw. M. Kuipers PWN

Mw. J. van der Vegte Natuurmonumenten

Mw. M. Schatteleijn Staatsbosbeheer

Mw. B. Duijn (vervangster) Staatsbosbeheer

Dhr. D. Vonk Zuid Kennemerland Natuurlijk

Mw. L. Meuleman Gemeente Haarlem

Mw. I. Storm Gemeente Bloemendaal

Mw. T. Olivier Gemeente Velsen

Dhr. J. Sandbergen Gemeente Zandvoort

Dhr. M. Janssen Stichting Duinbehoud

Mw. H. Brouwer Pieter Vermeulen Museum 

Mw. M. Slot BC De Kennemerduinen

Mw. C. Emmelkamp  IVN 

Stichtingsbestuur 2015
Mw. A. Baerveldt wnd. voorzitter / secretaris

Mw. S. van Wesemael penningmeester

Samenstelling Stuurgroep / Bestuurlijk overleg Natuurbruggen 2015
Mw. A. Baerveldt voorzitter 

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

Mw. S. van Wesemael PWN

Mw. R. de Wilde / dhr A. Pander Natuurmonumenten

Dhr. E. Cousin Waternet

Dhr. C. de Vries ProRail 

Mw. L. Challik-Frijlink Gemeente Zandvoort

Dhr. R. Kruijswijk Gemeente Bloemendaal 

Mw. R. Tienkamp Staatsbosbeheer 

inhoud
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Bijlage 2

Samenstelling bestuur Duincentrum De Zandwaaier 2015
(BC De Kennemerduinen)

Dhr. R. Meerhof voorzitter

Dhr. N. Spaarkogel PWN (voorz., penningmeester)

Mw. P. Schut IVN (secretaris)

Dhr. A. Pander Natuurmonumenten

Mw. R. Tienkamp Staatsbosbeheer

Dhr. B. Lensink Landgoed Duin & Kruidberg 

 

Bijlage 3

Gastheren Nationaal Park in 2015

• 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 Kennemerduinen, Overveen  

• 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

inhoud
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Colofon

juni 2016

Teksten:

Koosje Lever, Provincie Noord-Holland

Astrid Smeding, secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Jowien van der Vegte, Natuurmonumenten

Marieke Kuipers, PWN

Margo Slot, Bezoekerscentrum De Kennemerduinen

Marijke van Langen, Staatsbosbeheer

Marieke Schatteleijn, Staatsbosbeheer

Corine Ilic-Emmelkamp, IVN

Marc Janssen, Stichting Duinbehoud

Thea Olivier, gemeente Velsen

Ingrid Storm, gemeente Bloemendaal

Dik Vonk, KNNV

Hubert Kivit, PWN 

Tekstredactie: 

Astrid Smeding, secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Opmaak: 

Chantal Vansuyt, Inpetto
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