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2016 was een goed en enerverend jaar voor het 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland! Veel bezoekers 

hebben weer het park bezocht om te genieten van 

dit prachtige gebied dat rijk is aan bijzondere natuur, 

landgoederen, bos, duinen en strand. En opnieuw 

hebben we dat mogelijk gemaakt met de bijzon-

dere samenwerking tussen de natuurbeheerders 

PWN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en 

de gemeenten Bloemendaal, Velsen, Zandvoort en 

Haarlem en het Landgoed Duin & Kruidberg, IVN en 

de provincie Noord-Holland. 

Activiteiten
Ook al vraagt het reguliere werk van de medewerkers 

van onze partners veel, ze hebben toch ook voor het 

Nationaal Park weer veel activiteiten kunnen organise-

ren en bijzondere gebeurtenissen laten plaatsvinden. 

Om er maar een paar te noemen:

• De netwerkbijeenkomst voor ondernemers in 

februari.

• De onthulling van twee vaste verrekijkers op uit-

zichtpunt ‘De Hazenberg’ in de Kennemerduinen in 

maart naar aanleiding van onze winnende inzen-

ding bij het Eneco Luchterduinenfonds. 

• Het werkbezoek van de Raad van Kinderen in 

april. Deze raad is onderdeel van het Programma 

Nationale Parken opgesteld door het ministerie van 

Economische Zaken. De kinderen worden gevraagd 

mee te denken over de dilemma’s en vraagstukken. 

Zowel zij als de docenten waren zeer te spreken 

over het leerzame bezoek.

• In augustus werd de Verwonderd Duin-app gelan-

ceerd door wijlen gedeputeerde Tjeerd Talsma 

tijdens een feestelijke dag. Met deze app wordt een 

fietstocht door de duinen verrijkt met geluiden, 

verhalen en muziek.

• In oktober viel het grote LIFE-project Dutch Dune 

Revival in de prijzen met de ‘Best Practice Trophy’.

• En natuurlijk de bouw van de ‘Zeepoort’, de 

natuurbrug over de Zeeweg. Eind augustus was de 

informatieavond voor omwonenden en in novem-

ber werd de start van de bouw symbolisch met de 

samenwerkingspartners gevierd. 

Duurzaam Toerisme en Recreatie
Graag licht ik ook het thema ‘Duurzaam Toerisme en 

Recreatie’ eruit. Het afgelopen jaar is onder leiding van 

Marieke Kuipers en Monica Ralling hard gewerkt aan 

de voorbereiding van een visiedocument. In het  

Natio naal Park Zuid-Kennemerland zijn wij op zoek 

naar manieren waarop we de groeiende toeristen-

stroom zo kunnen sturen waarbij de natuurwaarden 

én de belevingswaarden van het Park niet afnemen. 

Hierbij hebben we de omgeving, omwonenden en 

onder nemers hard nodig en dus werden er onder 

andere vier workshopavonden georganiseerd die ons 

van bijzonder veel input hebben voorzien. Ook het 

komende jaar zullen wij hier blijvend ons voordeel 

mee doen. U leest de resultaten verder in dit verslag. 

Bezoekerscentrum ‘De Kennemerduinen’
En dan iets waar ik heel trots op ben; het bezoekers-

centrum ‘De Kennemerduinen’ is uitgeroepen tot 

nummer drie van de best bezochte bezoekerscentra in 

Nederland! Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilli-

gers hebben we dit resultaat kunnen halen.  

Al deze vrijwilligers maar ook de tientallen vrijwilligers 

die zich als schoolgids inzetten, de vele vrijwilligers 

in het natuurbeheer en iedereen die op welke manier 

dan ook heeft bijgedragen aan het Nationaal Park wil 

ik hier dan ook heel hartelijk bedanken voor hun inzet!  

 

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

Aaltje Emmens 

Voorzitter Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Voorwoord
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Tussen de Noordzeekust en Haarlem en van  

Zandvoort tot IJmuiden strekt het Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland zich uit over zo’n 3.700 ha.  

Een duingebied met aan de oostkant een binnen-

duinrand waarin enkele cultuurhistorisch waar-

devolle landgoederen liggen. In dit park werken 

we met vele partners aan de uitvoering van een 

meerjarenbeleidsplan; het Beheer- en Ontwikkel-

plan 2014 – 2024. Deze samenwerking bestaat uit 

de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Velsen en 

Haarlem en de beheerders PWN, Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumen ten, de provincie Noord-Holland, 

het IVN en particuliere eigenaar Duin & Kruidberg. 

Het verhaal van de Nederlandse natuur
In Nederland zijn twintig Nationale Parken, aange-

wezen door het Rijk. Allemaal hebben we vier hoofd-

doelstellingen: bescherming en ontwikkeling van 

natuur en landschap, natuurgerichte recreatie, com-

municatie & educatie en onderzoek. Als een van deze 

parken vertelt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

haar deel van het verhaal van de Nederlandse natuur. 

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 benoe-

ming van de onafhankelijke voorzitters worden aan de 

provincies overgelaten. De provincie Noord-Holland 

heeft besloten het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

jaarlijks financieel te steunen en te (blijven) voorzien in 

het secretariaat.

Landelijke ontwikkelingen Nationale Parken
Samen met provincies, terreinbeheerders, groene 

partners en nieuwe partijen uit het bedrijfsleven heeft 

het ministerie van Economische Zaken in 2015 het 

‘Programma Nationale Parken’ opgesteld. De ambitie  

hiervan is onder andere om van de afzonderlijke  

Nationale Parken samen een sterk merk te maken 

waarin zij elk hun eigen positie innemen gebaseerd  

op de unieke waarden, het verhaal van de gebieden en 

de goede voorzieningen en belevingsmogelijkheden 

die er zijn.

Rond de Nationale Parken is in 2016 veel gebeurd.  

Zo was er de groots opgezette landelijke publieks-

verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. 

Bestaande parken en nieuwe gebieden konden hier-

voor een bidbook indienen. Ook het Nationaal Park 

Inleiding

GROOT OLMEN © RUUD MAASKANT
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Zuid-Kennemerland deed dat met daarin ambitieuze 

doelstellingen op het gebied van regionale samen-

werking en natuurbeleving. En al deden we niet  

mee in de race voor de publieksverkiezing, de  

geformuleerde ambities staan nog steeds overeind.  

Dit bidbook is op de website terug te vinden:  

www.np-zuidkennemerland.nl/9626/over-het-park/

nationaal-park-nieuwe-stijl.

De natuurgebieden met de meeste stemmen worden 

de komende jaren in binnen- en buitenland gepro-

moot als icoon van de Nederlandse natuur.  

Meer hierover staat ook op 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 de herken-

baarheid vergroot met bijvoorbeeld een uniforme 

huisstijl. De logo’s van de Nationale Parken zijn op 

elkaar afgestemd en goed herkenbaar, er is een hand-

boek ontwikkeld voor uniforme bebording en succes-

volle projecten in één of enkele Nationale Parken 

kunnen worden uitgerold over de andere Parken. Na 

de terugtrekking van de rijksoverheid is er zorg over 

het behoud van het stelsel van de Nationale Parken 

in Nederland. Doordat elke provincie eigen keuzes 

maakt, dreigt de eenheid van de Nationale Parken af te 

brokkelen. Het SNP maakt zich sterk voor het behoud 

van dit stelsel.

 

De Nationale Parken en SNP zijn lid van de Euro-

parc Federation. Sinds 2012 werken de Nederlandse 

Nationale Parken binnen Europarc samen met het 

Belgische Nationaal Park Hoge Kempen (i.c. Regionaal 

Landschap Kempen en Maasland). Jaarlijks komen de 

leden van Europarc Federation bij elkaar. De Euro-

parc-conferentie 2016 werd gehouden van 18 tot en 

met 21 oktober in Zwitserland. Verschillende van onze 

medewerkers waren erbij. Het thema ’Wij zijn parken’ 

stond in de vele workshops centraal waarbij de nood-

zaak tot samenwerken de rode draad was. 

http://www.np-zuidkennemerland.nl/9626/over-het-park/nationaal-park-nieuwe-stijl
http://www.np-zuidkennemerland.nl/9626/over-het-park/nationaal-park-nieuwe-stijl
http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl
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Overlegorgaan
In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland werken 

beheerders, overheden, IVN en particuliere eigenaren 

samen op het gebied van natuur, recreatie, com-

municatie & educatie en onderzoek. Het bestuurlijk 

platform (‘Overlegorgaan’) komt minstens vier keer  

per jaar bijeen om te overleggen over de plannen,  

projecten en financiën. Het secretariaat van dit  

Overlegorgaan is gehuisvest bij de provincie 

Noord-Holland. 

In 2016 vonden een aantal personele wisseling plaats. 

Wethouder Liesbeth Chalik van de gemeente Zand-

voort werd opgevolgd door wethouder Gert Toonen 

en Robin Hoogstra van Landgoed Duin & Kruidberg 

nam de rol van Lara Jenner over die in 2015 Bernard 

Lensink heeft vervangen. Het Overlegorgaan heeft 

in 2016 vergaderd op 11 maart, 3 juni, 7 oktober en 

9 december. In maart stond de vergadering vooral 

in het thema van de landelijke ontwikkelingen en de 

herijking van de Nationale Parken. Op 3 juni stelde het 

Overlegorgaan onder andere het herziene Communi-

catieplan Educatie en Communicatie vast evenals de 

vrijwilligersbijdragen. In de vergadering van 7 oktober 

werd uitgebreid stilgestaan bij het project ‘Duurzaam 

Toerisme en Recreatie’ en de resultaten van de in dit 

kader georganiseerde workshops. Tijdens de laatste 

vergadering van het jaar stelde het Overlegorgaan het 

Bestedingenplan 2017 en het Jaarplan Communicatie 

& Educatie 2017 vast.

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 en de Stichting Duinbehoud. De Advies-

commissie bereidt vergaderingen van het Overleg-

orgaan voor.

Bestuurlijk Overleg Natuurbruggen
Besluitvorming over de drie natuurbruggen (resp. 

Zandpoort, Duinpoort en Zeepoort) in de duinen van 

Zuid-Kennemerland vindt plaats in het Bestuurlijk 

Overleg Natuurbruggen. Deze groep is samengesteld 

uit bestuurders en directeuren van de deelnemende 

organisaties. Omdat er steeds minder beslispunten zijn 

is het Bestuurlijk Overleg in 2016 nog maar eenmaal 

bijeen geweest. Dit was in november voorafgaand 

aan het feestelijke eerste paalmoment van natuurbrug 

Zeepoort. 

Stichting Ondersteuning Overlegorgaan 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland
De Stichting Ondersteuning Overlegorgaan is in 2006 

opgericht om voor het Overlegorgaan, zelf geen 

rechtspersoon, financiële handelingen te kunnen ver-

richten. De Stichting kan subsidies, donaties en andere 

bijdragen aanvragen en ontvangen ten behoeve van 

projecten van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 

De Stichting werkt ondersteunend aan en op verzoek 

van het Overlegorgaan.

De Stichting is financieel eindverantwoordelijk. In 

het Stichtingsbestuur hebben de volgende personen 

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 heeft op 12 september 

de jaarrekening 2015 en op 9 december de begro-

1. 
Bestuurlijke organisatie

ZANDVIOOLTJE © RUUD MAASKANT
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ting en het Bestedingenplan 2017 vastgesteld. Het 

Stichtings bestuur nam verder kennis van de controle-

verklaring van de accountant bij de jaarrekening 2015.

De volledige samenstelling van het Overlegorgaan, de 

Adviescommissie, Bestuurlijk Overleg Natuurbruggen 

en de Stichting in 2016 leest u in bijlage 1, 2 en 3.

Stichting Duincentrum De Zandwaaier 2016
De Stichting Duincentrum De Zandwaaier bestuurt 

het huidige bezoekerscentrum De Kennemerduinen. 

Deze stichting heeft zich ten doel gesteld een bijdrage 

te leveren aan de voorlichting en educatie van natuur 

en cultuur in de regio Zuid-Kennemerland en in het 

bijzonder het gebied in het Nationaal Park Zuid- 

Kennemerland en al hetgeen dat hiermee rechtstreeks 

of zijdelings verband houdt. De Zandwaaier was tot 

juni 2013 het bezoekerscentrum van het Nationaal 

Park Zuid-Kennemerland. Nadat dat bezoekers-

centrum gesloten werd, opende in juli 2013 het  

huidige bezoekerscentrum De Kennemerduinen.

SCHOTSE HOOGLANDERS © RUUD MAASKANT
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Beheerplan Natura 2000

De natuur beleven, gebruiken en beschermen, daar 

draait het om in de Natura 2000-gebieden. In Neder-

land zijn 161 van deze gebieden. Ze maken deel uit van 

een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de 

Europese Unie en Kennemerland-Zuid is er één van.

Beschermde duinen
Als onderdeel van Natura 2000 zijn onze duinen 

wettelijk goed beschermd, onder andere vanwege de 

open bloemrijke duingraslanden (de ‘grijze duinen’) 

met kenmerkende planten- en dierensoorten. Om 

deze beschermde natuur niet in gevaar te brengen en 

de dieren, planten en hun leefgebieden te bescher-

men, is een beheerplan opgesteld.

Beheerplan
Dit Beheerplan Natura 2000 is door de provincie 

Noord-Holland in nauw overleg met de beheerders, 

landgoedeigenaren, gemeenten en ondernemers voor 

Zuid-Kennemerland opgesteld. Het gaat daarbij speci-

fiek om het duingebied tussen IJmuiden en Noordwijk 

en delen van de binnenduinrand. Het ontwerp is in 

2016 door de Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Natuurherstel
Onderdeel van dit beheerplan is het natuurherstel 

waaraan de afgelopen jaren al hard is gewerkt maar 

waar nog steeds veel aandacht noodzakelijk voor blijft, 

vooral om de gevolgen van stikstofneerslag tegen te 

gaan. Zo zullen de maatregelen daartegen als maaien, 

plaggen, begrazen en het herstel van de natuurlijke 

dynamiek ook de komende jaren alle aandacht blijven 

vragen. Evenals de bestrijding van invasieve exoten, 

zoals de Amerikaanse vogelkers. 

Meer informatie
Meer informatie over het Beheerplan Natura 2000 is 

online te vinden op  

www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/

Natura_2000/Natura_2000_beheerplannen. 

2. 
Natuurbehoud en Ontwikkeling

NATURA 2000 © MENNO VAN DEN BOS

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natura_2000/Natura_2000_beheerplannen
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natura_2000/Natura_2000_beheerplannen
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Drie natuurbruggen voor  
Zuid-Kennemerland

De duinen van Zuid-Kennemerland vormen een 

natuurlijke eenheid. De natuur is zó waardevol dat 

het is aangewezen als onderdeel van het Europese 

netwerk van natuurgebieden (Natura 2000). Echter 

drukke wegen als de Zandvoortselaan en de Zeeweg 

doorsnijden het gebied net als de spoorlijn tussen 

Overveen en Zandvoort. Om de natuur in deze ver-

stedelijkte regio te versterken, worden drie natuur-

bruggen aangelegd die gezamenlijk meer dan 7.000 

hectare uniek natuurgebied verbinden. Naast de in 

2013 opgeleverde natuurbrug Zandpoort is in 2016 

gestart met de bouw van de Zeepoort over de Zeeweg 

in Bloemendaal en zal in 2017 begonnen worden met 

de bouw van de Duinpoort (over het spoor).

Natuurbrug Zandpoort volop in gebruik
De natuurbrug Zandpoort zorgt voor de ecologische 

verbinding tussen de Amsterdamse Waterleiding-

duinen (AWD) en Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

(NPZK). Ter hoogte van de Stokmansberg (AWD) gaat 

de Zandpoort over de drukke Zandvoortselaan naar 

Koningshof (NPZK). Het is de eerste in een serie van 

drie natuurbruggen binnen het Natura 2000-gebied 

Kennemerland-Zuid.  

Eerste ter wereld

Voor zover bekend zijn dit de eerste bruggen ter 

wereld die duinnatuur met elkaar verbinden. Om 

iets te kunnen zeggen over het gebruik ervan is een 

monitoringsplan opgesteld voor de periode 2014-

2018. Volgens het monitoringsprogramma worden 

zoogdieren (incl. vleer muizen), reptielen, amfibieën, 

sprinkhanen, dagvlinders, libellen, loopkevers en de 

wijngaardslak gemeten. Daarnaast worden tijdens 

inventarisaties ook waarnemingen van andere soort-

groepen genoteerd. En er worden opnames gemaakt 

om te zien of de vegetatie zich in de richting van het 

gewenste duingrasland ontwikkelt. 

Damhertproblematiek

De brug is dus bedoeld voor alle soorten. Maar van-

wege de damhertproblematiek is echter wel door de 

provincie als tijdelijke maatregel een hek op de brug 

geplaatst zodat passage van damherten vanuit de AWD 

richting het NPZK wordt voorkomen. Sinds het voor-

jaar van 2016 wordt de damhertpopulatie aan weers-

zijden van de brug door middel van afschot beheerd. 

Zodra de populatie tot een aanvaardbaar niveau is 

teruggebracht, wordt het hek verwijderd. 

Monitoringsresultaten

De natuurbrug Zandpoort is het resultaat van een 

samenwerking tussen Nationaal Park Zuid-Kennemer-

land, Natuurmonumenten, Puur Water en Natuur 

(PWN), Waternet, de Provincie Noord-Holland en de 

gemeente Zandvoort. Een uitgebreid overzicht van 

de monitoringresultaten van de eerste drie seizoenen 

(2014-2016) zijn online te bekijken:  

www.np-zuidkennemerland.nl/zien/beheer-van-

bijzondere-natuur/natuurbruggen. 

HAARLEM

AERDENHOUT

BLOEMENDAAL

NATUURBRUG
ZEEPOORT

NATUURBRUG
DUINPOORT

NATUURBRUG
ZANDPOORT

BLOEMENDAAL
AAN ZEE

ZANDVOORT

OVERVEEN

HARKWESP © KOOSJE LEVER

http://www.np-zuidkennemerland.nl/over-het-park/duurzaam-beheer/
http://www.np-zuidkennemerland.nl/over-het-park/duurzaam-beheer/
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Natuurbrug Zeepoort 
De natuurbrug Zeepoort wordt gerealiseerd in op-

dracht van de provincie Noord-Holland en in samen-

werking met de gemeente Bloemendaal, Nationaal 

Park Zuid-Kennemerland, PWN en Staatsbosbeheer. 

Het ontwerp (‘de meeuw’) kenmerkt zich door een 

open karakter en een prachtige landschappelijk inpas-

sing. De natuurbrug krijgt geen oversteekmogelijkheid 

voor mensen maar is uitsluitend bedoeld voor flora  

en fauna. 

Meer overlevingskansen

Dieren als de wezel, hazelworm, zandhagedis, rug-

streeppad en allerlei vlindersoorten kunnen zich 

zonder gevaar door dit gebied verplaatsen waardoor 

hun overlevingskansen groter zijn. Voor mens en dier 

ontstaat hierdoor een aantrekkelijk aaneengesloten 

gebied.

Informatieavond

Op 30 augustus was er in het bezoekerscentrum 

De Kennemerduinen een informatieavond voor 

omwonenden over de bouw van de Zeepoort en in 

het najaar van 2016 is met de daadwerkelijke bouw 

begonnen. Op 29 november werd de start van de 

bouw symbolisch met de samenwerkingspartners 

gevierd.

Natuurbrug Duinpoort
De aanbesteding van Duinpoort, de natuurbrug over 

de spoorlijn Bloemendaal-Zandvoort, is in het najaar 

2016 door Prorail gegund aan Strukton. Hierna is 

begonnen met het ontwerp, de aanvraag van vergun-

ningen et cetera. De planning is dat in november 2017 

de liggers van de brug geplaatst kunnen worden. Na 

het afwerken en opruimen zal de natuurbrug Duin-

poort in de zomer van 2018 klaar zijn. Het ziet er dus 

naar uit dat in 2018 alle drie de natuurbruggen van 

Zuid-Kennemerland een feit zijn! 

NATUURBRUG ZEEPOORT © wUrck

ARTIST IMPRESSION NATUURBRUG DUINPOORT

BESTUURDERS BIJ DE EERSTE PAAL NATUURBRUG ZEEPOORT

Bekijk de film over de bouw van de 
Natuurbrug Zeepoort op YouTube.

https://youtu.be/RT08J2b5omY
https://youtu.be/RT08J2b5omY
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Levend duin en stuivende duinen

Het project Dutch Dune Revival heeft twee deel-

projecten in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland: 

Levend duin (herstel droog duingrasland) en de 

Noordwest Natuurkern (stuivende duinen). Daarnaast 

was er een deelproject in de duinen op Voorne en 

Goeree.

Mijlpalen in het biogeografische proces
Er was veel waardering voor de herstelstrategie 

waarbij invasieve exoten grootschalig gifvrij bestreden 

worden, dynamiek in duinen hersteld wordt en lokaal 

waar nodig kleinschalig maatwerk wordt geleverd 

via mozaïekbeheer. In 2015 hebben de drie partners 

het congres Dynamic Dunes 2015 georganiseerd en 

in 2016 waren ze gastheer voor het LIFE Platform 

Meeting & Technical Meeting on Dunes. Deze bijeen-

komsten waren, aldus François Kremer Coördinator 

N2000 beleid van de Europese Commissie, mijlpalen 

in het hele biogeografische proces dat de Europese 

Commissie voorstaat.

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020
Het Natura 2000-biogeografische proces werd 

gelanceerd door de Europese Commissie aan het 

einde van 2011 met als doel het verbeteren en ver-

sterken van de uitvoering van het Natura 2000-beleid 

en om vooruitgang te verzekeren in de richting van 

de belangrijkste EU-biodiversiteitsstrategie voor 

de 2020-doelen. Natura 2000-seminars zijn mijlpalen 

in een continu proces van netwerken, het delen 

van informatie en kennisopbouw die rechtstreeks 

ten goede komen aan de belanghebbenden van 

de Atlantische biogeogra fische regio. De Europese 

Commissie wil door middel van deze netwerk-

bijeenkomsten de samenwerking tussen alle betrokken 

partijen aanmoedigen en ver beteren.

Herstel duingrasland 
Het LIFE-project Dutch Dune Revival is eind 2016 

helemaal afgerond en de resultaten mogen er zijn: 

stuivende duinen en steeds mooier wordende duin-

graslanden. Op de plekken waar de Amerikaanse 

vogelkers is weggehaald en waar geplagd is, zijn 

mooie duingraslanden in ontwikkeling. Kenmerkende 

duinsoorten keren terug, het is veel bloemrijker en 

daardoor zijn er ook meer insecten. In het najaar zijn 

er paddenstoeltjes te vinden zoals het elfenwasplaatje 

op de foto. 

Nog niet klaar
Toch is het ook duidelijk dat we nog lang niet klaar 

zijn. Er zijn ook weer jonge exemplaren van Ameri-

kaanse vogelkers aanwezig, op sommige plekken 

zelfs massaal. De beheerders houden dit goed in de 

gaten en hebben een werkplan om te zorgen dat deze 

weggehaald worden voordat ze zo groot zijn dat ze 

bloeien en zaad zetten.

“Best Practice Trophy”: 
prijs voor project Dutch Dune Revival en onze buren

PWN, Natuurmonumenten en Waternet wonnen de ‘Best Practice Trophy’  

op het Atlantic-seminar! Van 25 tot 27 oktober vond in Ierland het tweede 

Atlantische Natura 2000-seminar plaats in het kader van het Natura 

2000-biogeografische proces. Per lidstaat werden 10 deskundigen afge-

vaardigd. Waternet werd hier samen met PWN en Natuurmonumenten 

geëerd voor hun gezamenlijke inspanningen om de met de LIFE-projecten 

(Amsterdam Dunes; Source for Nature en Dutch Dune Revival) opgedane 

kennis en ervaringen inzake het beheer en herstel van duinhabitats,  

breed te delen.

ELFENWASPLAARJE © RUUD LUNZ



Nationaal Park Zuid-Kennemerland | Jaarverslag 2016 12

Fietspad in stuivende duinen, 
hoe doen we dat?

Als onderdeel van het grote LIFE-project Dutch Dune 

Revival, het spectaculaire deelproject Noordwest 

Natuurkern, zijn in de winter van 2012/2013 in het 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland vijf windsleuven 

gemaakt in de buitenste duinenrij grenzend aan het 

strand en de zee. Deze windsleuven zijn gemaakt 

om de dynamiek van wind, zand en zout weer in de 

duinen terug te brengen na eeuwen waarin de duinen 

werden vastgelegd. Het is innovatief natuurbeheer 

waarvan ook de wetenschappers niet wisten hoe het 

zou werken. 

Groeiend duin
Na bijna 4 jaar kunnen we constateren dat de wind-

sleuven in de Noordwest Natuurkern prima werken.  

Er gaat veel zand vanaf het strand de duinen in waar-

door het duinlichaam groeit. En dat is zeer gunstig 

om de klimaatverandering met de zeespiegelstijging 

bij te houden. Het waterschap dat verantwoordelijk 

is voor de zeewering is dan ook enthousiast evenals 

de natuurbeheerders van de duinen, PWN en Natuur-

monumenten die het project hebben geïnitieerd. 

Kalkrijk zand
De windsleuven leiden tot meer dynamiek in de 

zeereep en vormen een motor van de duinen: moge-

lijk ontstaan er opnieuw duinen vanuit de zeereep. 

In ieder geval leiden de windsleuven tot veel meer 

beweging van wind en zand op het achterliggende 

duin. Omdat het zand kalkrijk is, raakt het achterland 

overpoederd met kalk wat de bodemvorming en ont-

kalking van de bodem tegengaat. Dit is gunstig omdat 

de verzuring van de bodem een serieus probleem 

is in de duinen vanwege de stikstofrijke depositie in 

Nederland. 

Zandlobben bij het fietspad
Het enige probleem van de overweldigende verstui-

ving is het fietspad vlak achter een sleuf dat ook als 

strandopgang fungeert. Niemand had verwacht dat er 

in vier jaar zandlobben van meer dan 100 meter zou-

den ontstaan achter de sleuven. Bij de strandopgang 

is de zandlob dan wel korter maar komt toch tot op 

het fietspad. PWN wil graag dat de verstuiving onge-

stoord kan plaatsvinden, maar wil ook gelegenheid 

bieden tot fietsen op het fietspad. Een tijd lang is met 

borden aangegeven dat fietsers moesten afstappen 

om lopend met de fiets aan de hand de overstuiving 

over te steken. Maar toen de zandlob van zeker twee 

meter dik het fietspad opkwam, heeft PWN voor het 

recreatieseizoen 2017 een tijdelijk fietspad van platen 

laten aanleggen.

FIETSPAD ACHTER SLEUF

DUINSLEUVEN
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Makathon Lopende Duinen 

Op zoek naar een duurzame oplossing voor fiets-

paden in stuivende duinen, heeft PWN samen met 

Staatbosbeheer een Makathon Lopende Duinen 

georganiseerd. Net als PWN bij de strandslag in de 

Noordwest Natuurkern heeft ook Staatsbosbeheer in 

de Schoorlse Duinen op een paar plekken fietspaden 

in stuivende duinen. 

Ruim 100 creatieve oplossingen
Op 25 november gingen ongeveer 50 mensen 

aan de slag. PWN, Staatbosbeheer, de Gemeente 

Bloemen daal , de Fietsersbond en duinexperts gaven 

de deel nemers een inkijk op lopende duinen vanuit 

hun perspectief. Daarna gingen ze in groepjes uiteen 

om te zien wat het effect van lopende duinen is 

op de ver schillende groepen duingebruikers zoals 

bos  wachters, brandweermannen en fietsers en 

bedachten ze ruim 100 creatieve en vernieuwende 

oplossingen. Uiteindelijk hebben de teams de beste 

10 concepten gepitcht voor een jury van PWN, 

Staatbos beheer, gemeente Bloemendaal en de 

Fietsersbond. 

Prototypes 
Voor de tweede Makathon-dag op 9 december waren 

door de organisatie zes concepten aangeven om 

in groepen verder uit te werken. Deze dag stond in 

het teken van het zo snel mogelijk valideren van de 

aannames achter de concepten; wat werkt wel en 

wat werkt niet. Dit werd bepaald door de concepten 

zo snel mogelijk te bouwen, te toetsen en testen 

en vervolgens weer bij te stellen. Op de 3D Makers 

Zone waren allerlei materialen en middelen aanwezig 

om ook daadwerkelijk een eerste klein prototype te 

bouwen. 

Opblaasbaar fietspad 
Nadat ook de businesscases waren doorgenomen 

werden de zes concepten voor de jury gepitcht. Uit 

drie veelbelovende prototypes kwam een winnaar 

naar voren. De concepten die de jury graag nader 

wil onderzoeken zijn de slimme sturing van de wind 

in Schoorl waardoor het mogelijk is om het fietspad 

niet te laten onderstuiven. En voor het Nationaal Park 

waren het opblaasbare fietspad ‘Tubes’ en het ver-

hoogde fietspad ‘de Duinloper’ zeer interessant. 
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Uitvoering herstelplannen 
bosparken 2007 - 2017

De gemeente Bloemendaal heeft in 2016 een deel van 

het herstelplan van haar bosparken uitgevoerd. Zo is 

de uitvoering van het herstelplan voor het Brouwers-

kolkpark gestart. Hiervoor is door de gemeente een 

klankbordgroep in het leven geroepen. De voorbe-

reidingen zijn in het voorjaar gestart en de werkzaam-

heden startten in het najaar. Het ging daarbij vooral 

om de bestrijding van esdoorn en het dunnen van 

bomenbestand in het park. In het wandelpark Caprera 

werden de banken vernieuwd of opgeknapt en is ook 

verspreid over het park het bomenbestand uitgedund 

en zijn de esdoorns verwijderd. 

Gewenste kwaliteitsniveau behouden
Met deze laatste ontwikkelingen loopt de omvorming 

van de zeven bosparken naar het gewenste kwaliteits-

niveau redelijk volgens planning. Dat gewenste niveau 

wordt vervolgens middels regulier onderhoud ook  

op peil gehouden. Dat gebeurt al in het Nationaal  

Park Zuid-Kennemerland bij de bos- en duinparken  

Mr. Enschedépark, Wilhelminaduin, Kopje van 

Bloemen  daal en Wethouder van Gelukpark. Eveneens 

is langs de Brouwerskolkweg een permanent padden-

scherm gerealiseerd langs één kant van de weg door 

een geweldige crowdfundingactie van de padden-

werkgroep Brouwerskolk (www.padden.nu) en een 

vrijwilligersbijdrage van het Nationaal Park Zuid- 

Kennemerland. 

Vrienden Kennemerstrand

Het bestuur van de Vrienden van het Kennemerstrand 

is tweemaal bijeen geweest om de werkzaamheden  

voor 2016 te bespreken en afspraken te maken 

voor het natuurbeheer van het duingebied rond het 

Kennemermeer. Het beheer van de droge duinen 

(maaibeheer en verwijderen van duindoorn) is in 2016 

uitgevoerd door Natuurlijke Zaken. Dit is gebeurd met 

financiering vanuit de provincie Noord-Holland. Daar-

naast zijn diverse natuurwerkdagen georganiseerd. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers 

en apparatuur van Landschap Noord-Holland. Ook 

is de hulp ingeroepen van de Stichting Ecologisch 

Beheer (SEB) en zijn diverse duintjes gemaaid en 

duindoorns en wilgen verwijderd.

Natuurwerkdag
In het najaar van 2016 zijn de vochtige duinvalleien 

gemaaid door Ekogron. In het kwetsbare zuidelijk 

deel van het gebied is het maaisel opgeruimd door 

vrijwilligers. Dit is gebeurd tijdens de natuurwerkdag 

op 5 november waaraan circa 30 vrijwilligers hebben 

deelgenomen. Tevens is het riet rond het Binnenmeer 

gemaaid. 

Bijdragen
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een 

bijdrage ontvangen van het Nationaal Park Zuid- 

Kennemerland en de gemeente Velsen heeft onder-

steuning geleverd bij het afvoeren van het maaisel.  

Van het Oranje Fonds werd een bijdrage ontvangen 

voor het vervangen van hekwerken en het maaibeheer. 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers. 

Voor de exploitant van de klimtoren (PBN) werden 

diverse excursies georganiseerd.

BEZOEKERSAVOND KENNEMERSTRAND

BROUWERSKOLKPARK

http://www.padden.nu
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Buitenplaats Elswout, een parel van een landgoed

Met 400 jaar tuinkunst en architectuur is de buiten-

plaats Elswout echt een parel onder de landgoederen 

met Engelse en Franse landschapstijlelementen die 

daar duidelijk terug te vinden zijn. Om Elswout te 

behouden voor de toekomst is in 2015 een beheer-

plan opgesteld waarin de beste beheermaatregelen, 

het juiste behoud en herstel van de cultuurhistorische 

waarden en de meest passende recreatievormen voor 

deze buitenplaats zijn uitgewerkt.

Restauraties
In 2016 is de restauratie van de boerderij (het eerste 

deel) afgerond. Hiervoor is de eind 2015 verkregen 

subsidie benut. De voorgevel ziet er weer prachtig uit 

en een deel van het dak aan de voorzijde is gerestau-

reerd. In 2017 worden de vervolgstappen gezet om 

het achterste deel gerestaureerd te krijgen. Ook is 

subsidie verkregen voor het restaureren van de sluis, 

dit is een van de oudste monumenten op Elswout. Een 

complexe klus mede doordat er ook zeldzame varens 

in de kademuren groeien. Deze restauratie zal in 2017 

afgerond worden.

 

Borski’s boshut
In het voorjaar is door Staatsbosbeheer in samen-

werking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland een 

crowdfundingactie georganiseerd om de materiaal-

kosten van de renovatie van Borski’s boshut op buiten-

plaats Elswout in Overveen te kunnen bekostigen. 

De familie Borski heeft in de 19e eeuw veel kleine 

bouwwerken geplaatst op de buitenplaats, een daar-

van is deze boshut in Moskovische stijl. Meer dan 100 

mensen deden een donatie waarmee het streefbedrag 

van €7.500,- ruimschoots werd behaald. We zijn heel 

blij met deze eerste stap in het herstel. De vervolgactie 

was het vinden van aannemers en ondernemers voor 

de wederopbouw van de hut. Uiteindelijk is stichting 

Herstelling bereid geweest om met hun cliënten onder 

leiding van experts de hut weer op te bouwen. Het 

streven is om in 2017 de hut weer in vol ornaat op het 

landgoed te hebben staan.

3. 
Cultuurhistorie

BORSKI’S BOSHUT
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Communicatie & Educatie 

Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid 

(IVN) heeft van het ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit de taak gekregen om de commu-

nicatie en educatie in de Nationale Parken inhoude-

lijk te ondersteunen en te coördineren. IVN levert 

daartoe binnen elk Nationaal Park een coördinator 

Commu nicatie & Educatie (C&E). Deze coördinator 

werkt nauw samen met de secretaris van het park 

en heeft binnen het aandachtsgebied communicatie 

en educatie onder andere de verantwoordelijkheid 

voor het opstellen van een jaarplan. Daarin krijgen 

de hoofddoelstellingen het bevorderen van natuur-

gerichte recreatie en het stimuleren van natuur- en 

milieu educatie, verder vorm. Ook staan daarin onder 

meer de met de samenwerkende partners gemaakte 

afspraken, de activiteiten en voorzieningen op het 

gebied van communicatie, voorlichting en educatie in 

het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het jaarplan 

wordt jaarlijks door het Overlegorgaan vastgesteld.

Veranderingen 
2016 is een jaar van veranderingen geweest voor de 

werkgroep Communicatie & Educatie (C&E). Zo is er 

een nieuwe coördinator aangesteld en bevindt het 

park zich in een veranderend landschap met toeris-

tische ontwikkelingen en ontwikkelingen rond het 

door het Ministerie van Economische Zaken opge-

stelde Programma Nationale Parken waarin het park 

graag een proactieve houding inneemt. Toch heeft de 

werkgroep in 2016 belangrijke stappen kunnen zetten 

en is trots op de behaalde resultaten zoals het succes 

van de Dilemmabox, een door de stichting Tijdgeest 

ontwikkeld educatief onderzoekavontuur voor het 

voortgezet onderwijs. De leerlingen worden hierbij 

door de beheerder in het Nationaal Park uitgedaagd 

om op zoek te gaan naar wat er speelt en actief mee 

te denken en te debatteren over oplossingen. 

Leidraad voor de komende jaren
Ook heeft de werkgroep actief bijgedragen aan de 

Duurzaam Toerisme-activiteiten met bijbehorende 

resultaten en een gezamenlijk gedragen nieuwe focus 

opgeleverd. De samenwerkingsverbanden en pro-

ducten zullen de komende jaren verder uitgebouwd 

worden. Tevens is er in 2016 een aanzet gedaan tot 

een meerjarenvisie verwoord in het jaarplan 2017. Er 

is gekozen voor een flexibel plan dat mee kan groeien 

met actuele ontwikkelingen; een leidraad met een 

blik naar buiten, van losse activiteiten naar een meer 

programmatische aanpak om de verhalen uit het park 

in de harten van omwonenden, ondernemers, jeugd, 

jongeren en toeristen te brengen.

Meerjarenplan
Om te komen tot de kernpunten is door de coör-

dinator geparticipeerd in een landelijke groep  

Branding Nationale Parken, is er afstemming geweest 

met andere nationale parken, zijn sessies gehouden 

met de partners ten aanzien van de evaluatie, toe-

komstvisie en merkidentiteit en is informatie gede-

stilleerd uit de bezoekersavond en de workshops 

Duurzaam Toerisme & Recreatie. Al deze activiteiten 

voor de aanzet van het meerjarenplan hebben nieuwe 

energie losgemaakt waarbij enkele punten in 2017 

verder uitgediept zullen worden, zoals bijvoorbeeld de 

profilering van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 

4. 
Recreatie, Communicatie 
& Educatie

© ANNEMARIEKE VAN DEN BROEK
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Communicatie-campagnes
De activiteiten en ontwikkelingen binnen het Nationaal 

Park zijn via persberichten, advertenties en redactio-

nele aandacht van de regionale pers (gemeenten rond 

het Nationaal Park) onder de aandacht gebracht. Voor 

evenementen als de Winterwandeling, Verwonderd 

Duin en het Zomerfestival zijn aparte communica-

tie-campagnes ontwikkeld en uitgevoerd. 

Online en social media-inzet
Ook is er sterk ingezet op social media-kanalen, 

bijvoorbeeld via partners als de kinderactiviteitensite 

Kidsproof, zijn er zes digitale nieuwsbrieven verspreid 

en zijn vier activiteitenflyers geproduceerd en ver-

spreid in een oplage van 10.000 stuks. 

Seizoenskrant
In samenwerking met Ediath media is een seizoens-

krant met een oplage van 10.000 stuks geproduceerd 

en verspreid in de regio. 

Gastvrijheid doen we samen 
Dit project heeft als doel ondernemers als gastheer en 

ambassadeur aan het Nationaal Park te binden. In het 

kader hiervan heeft in februari 2016 de ondernemers-

borrel plaatsgevonden voor bestaande gastheren en 

nieuwe relaties. Daarnaast is een ‘Ontmoet de bos-

wachter & struinwandeling’ georganiseerd in samen-

werking met Natuurmonumenten waar nieuwe onder-

nemerscontacten van het Nationaal Park in gesprek 

gingen met de boswachter om vervolgens samen 

op pad te gaan. Ook zijn de gastheermappen geac-

tualiseerd en is een inhoudelijk programma voor de 

gastheercursus in 2017 opgesteld. Een voorbeeld van 

een samenwerking met een gastheer is de ontvangst 

van een tiental bedrijven in werkschuur ‘De Bosuil’ 

door Natuurmonumenten en Nationaal Park-gastheer 

Goesting. Met een teamtraining midden in de natuur 

waarbij je even weg bent van alles of een dag de 

handen uit de mouwen steken en meehelpen in het 

natuurbeheer gecombineerd met een wandeling of 

fietstocht. Zo betrekken we samen nog meer mensen 

bij het gebied en natuurbehoud.

Workshops Duurzaam Toerisme
Ook de coördinator Communicatie & Educatie was 

nauw betrokken bij de conceptontwikkeling, de 

organisatie, communicatie en uitvoering rond de 

Duurzaam Toerisme-workshops. De informatie uit de 

workshopavonden zal onder meer gebruikt worden 

voor de meerjarenvisie C&E met elementen voor het 

jaarplan 2017. Er is een concept ‘menukaart’ voor een 

promotiepakket voor gastheren gemaakt dat in 2017 

verfijnd kan worden op basis van de definitieve visie op 

Duurzaam Toerisme Recreatie. Meer over deze work-

shops staat op pagina 21-22 bij ‘Duurzaam Toerisme 

en Recreatie’.

Bezoekersavond
Op 28 september werd een bezoekersavond in Paviljoen Noordzee 

te IJmuiden georganiseerd. Bewoners uit de regio, ondernemers en 

belangstellenden waren uitgenodigd om mee te praten, mee te denken 

of vragen te stellen over het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ook 

kon iedereen in gesprek met de boswachters uit het park. Aan de hand 

van het thema ‘Laat je hartenkreet horen’ werd er gediscussieerd over 

het Nationaal Park; ‘Wat vind jij zo mooi?’, ‘Wat zou jij graag willen 

zien?’. Het werd een actieve, gezellige avond met muziek die werd 

voorafgegaan door een excursie langs het Kennemermeer, een bijzonder 

stuk natuur in ons park.

TEAMTRAINING IN DE NATUUR © GOESTING
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Bezoekerscentrum

In 2016 heeft bezoekerscentrum De Kennemerduinen 

in totaal ruim 215.000 bezoekers ontvangen. Deze  

stijging van bijna 20% ten opzichte van 2015 over-

trof de verwachtingen ruimschoots. Het bezoekers-

centrum is zes dagen per week geopend, tijdens de 

schoolvakanties zeven dagen per week, en vervult een 

centrale rol in de communicatie en educatie voor het 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

In de top drie
Het bezoekerscentrum is dé nummer drie van de 

best bezochte bezoekerscentra in Nederland. In april 

2016 is een gasttevredenheid-bezoekersonderzoek 

uitgevoerd waaruit bleek dat het gemiddeld met ruim 

een 8 wordt gewaardeerd. Een mooi cijfer aangezien 

het centrum zowel voor de regio als de toeristen een 

belangrijke publiekstrekker is. 

Inkomsten en ondersteuning
PWN vervult een belangrijke rol in de stichting van  

het bezoekerscentrum. Ze stellen het gebouw van het 

bezoekerscentrum ter beschikking en zijn de werk-

gever van de medewerkers daar. Ook het Nationaal 

Park levert met een financiële ondersteuning een 

belangrijke bijdrage aan dit centrum. De overige beno-

digde inkomsten genereert het bezoekerscentrum zelf 

door bijvoorbeeld zaalverhuur aan derden en hosting 

van vergaderingen en bijeenkomsten, de verhuur van 

speurtochten en fietsen en de verkoop van authen-

tieke, lokale en duurzame producten. 

120 activiteiten
Het bezoekerscentrum heeft met behulp van de 

vrijwillige Nationaal Park-gidsen 120 activiteiten 

georganiseerd voor het publiek zoals excursies voor 

volwassenen en kinderen, braakballenpluizen en stilte-

wandelingen. Buiten het bezoekerscentrum hebben 

de partners van het Nationaal Park nog zo’n 100 

excursies en activiteiten aangeboden via de website 

van het Nationaal Park. Het bezoekerscentrum is  

Verwonderd Duin 2016
Verwonderd Duin vond in 2016 voor de tweede keer plaats en 

is ontwikkeld en georganiseerd in opdracht van het Nationaal 

Park Zuid-Kennemerland. Het concept, ontwikkeld door ‘De 

Regisseuses’ uit Haarlem, heeft als doel om elk jaar weer opnieuw 

‘verwonderende activiteiten’ te laten ontstaan op steeds andere 

gebieden in het Nationaal Park. Dit jaar was gekozen voor 

het gebied langs het fietspad tussen Duin & Kruidberg en het 

bezoekerscentrum De Kennemerduinen.

Kunst als verbindend middel
Verwonderd Duin kenmerkt zich door de combinatie van natuur, 

cultuurhistorie en beleving. Kunst (muziek, theater, taal en 

verbeelding) is daarbij het verbindende middel. Voor dit evenement 

is een app ontwikkeld die op 28 augustus werd gelanceerd in 

aanwezigheid van wijlen gedeputeerde Tjeerd Talsma en de 

voorzitter van het Nationaal Park Aaltje Emmens. 

Verhalentocht via de app
Bezoekers konden tijdens deze feestelijke dag genieten van 

een Verhalentocht met gebruik van de app. Deze tocht was een 

fietstocht langs verschillende afstaplocaties waar dankzij de app  

en een koptelefoon verschillende verhalen te ‘beleven’ waren.  

De app Verwonderd Duin is te vinden op onze website:  

www.np-zuidkennemerland.nl.

Activiteit
Aantal

activiteiten 
2016

Aantal  
deelnemers 

2016

Schoolexcursies 34 850

Schoolreisjes 5 625

Activiteiten en excursies allen

Activiteiten en excursies  
Bezoekerscentrum

120 1200

Activiteiten en excursies partners * 100 1200

Groepsaanvragen 57 1100

Totaal excursies/activiteiten 316 4.975

Evenementen Bezoekerscentrum ** 6.580

* IVN Zuid-Kennemerland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,  
KNNV, Vogelwerkgroep / ** NP Winterwandeling, Duin Survival Dag, 
Zomerfestival, Verwonderd Duin, Nacht van de Nacht, Kerstmarkt

http://www.np-zuidkennemerland.nl/9890/doen/verwonderd-duin-app
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hiervoor het informatiepunt, de boekingen gaan via 

een link naar de site van de betreffende partners.

Green Key Goud
Eind 2016 is de Green Key Goud voor duurzame 

bedrijfsvoering weer aan het bezoekerscentrum toe-

gekend. Bij de tweejaarlijkse controle zijn niet alleen 

de bedrijfsvoering maar ook de vele extra activiteiten 

op gebied van duurzaamheid geprezen. Voor de Green 

Key-certificering werken het bezoekerscentrum, het 

Duincafé en de boswachters samen.

Voor scholen
Er zijn lesprogramma’s verzorgd voor 34 school-

klassen, waarvan acht gratis in combinatie met gratis 

vervoer van Connexion. De PR voor schoolreisjes is 

gestart en er zijn vijf schoolreisjes van gemiddeld vijf 

klassen verzorgd. Dit waren in totaal ruim 600 kin-

deren die een hele dag in het duin doorbrachten met 

schoolprogramma’s en spellen. 

Evenementen
Daarnaast zijn er ook evenementen georganiseerd 

in samenwerking met andere organisaties binnen en 

buiten het Nationaal Park. Zo is het Zomerfestival  

met veel inzet en met ondersteuning van een expert 

professioneler opgezet.

Mogelijk door de vrijwilligers, flexkrachten en 
vaste krachten
Al deze activiteiten werden ook in 2016 weer moge-

lijk gemaakt door de vrijwilligers, flexkrachten en 

vaste krachten. In het bezoekerscentrum werkten 

vorig jaar ruim 20 vrijwilligers voor de ontvangst van 

bezoekers en ondersteunende werkzaamheden en 

daarnaast waren er ruim 50 vrijwilligers buiten actief 

als excursieleider, schoolgids en bij evenementen. De 

vaste krachten (in totaal 3,4 fte) dragen zorg voor de 

dagelijkse bedrijfsvoering en toenemende organisa-

torische werkzaamheden waaronder begeleiding van 

de vrijwilligers, organisatie van evenementen, school-

excursies, zaalverhuur, winkelinkopen, publiciteit en 

administratie. In de weekenddagen zijn ook flex-

krachten aanwezig.

Basis- en voortgezet onderwijs

Alle educatieve activiteiten gericht op het basisonder-

wijs zijn in nauwe samenwerking met het bezoekers-

centrum uitgevoerd. In het voorjaar zijn de schoolgid-

sen van het park nageschoold op de belevingsroutes 

rond duinmeer het Wed. De schoolgidsen komen 

maandelijks samen onder leiding van het bezoekers-

centrum om kennis uit te wisselen en elkaar te helpen. 

Het aanbod is gepromoot via de NME-wijzer (Natuur 

en Milieu-Educatie) en de flyer met educatief aanbod 

is vernieuwd en verspreid. 

BEZOEKERSCENTRUM © ANNEMARIEKE VAN DEN BROEK
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Schoolreisje?
Boek een buitendag 
in de Kennemerduinen

NAAR BUITEN !

In de sporen van de wisent of Vosje Vos lopen? Een bekeuring 

uitschrijven als hulpboswachter? Als strandjutter langs het strand 

struinen? Of alles te weten komen over de dieren in het park? 

Het kan allemaal in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland!

Boek nu bij het Bezoekerscentrum een educatieve buitendag met 

de hele klas.

Contact
Wil je een schoolreisje boeken of wil je meer 
informatie? Neem dan contact op met het 
Bezoekerscentrum of de contactpersoon 
scholen, Linda de Jong (dinsdag, donderdag 
en vrijdag) 06 - 101 755 98.

Praktische info
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen 
bevindt zich bij de hoofdingang van het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en 
zwemwater ’t Wed, aan de Zeeweg naar 
Bloemendaal aan Zee.

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en 
het Bezoekerscentrum zijn vrij toegankelijk.
Wij zijn geopend van dinsdag tot en met 
zondag.

Zeeweg 12 • 2051 EC Overveen  
T 023 5411123 
info@np-zuidkennemerland.nl
www.np-zuidkennemerland.nl

Prijzen
• Een dagprogramma op maat kost € 7,50 

per kind. 
• Er is betaald parkeren. Parkeerkaarten 

speciaal voor schoolreisjes: € 2,- per auto.

VOOR ONZE DUURZAME BEDRIJFSVOERING ZIJN WIJ AL TWEE MAAL BELOOND MET DE 

GREEN KEY GOUD EN VOOR ONS GEBOUW MET EEN BREEAM CERTIFICAAT EXCELLENT 

VOOR DUURZAAM BOUWEN. DAAR ZIJN WE TROTS OP!

16058BC_Schooluitjes_def.indd   1-2 30-06-16   13:06
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Scholenprogramma voor het voortgezet 
onderwijs
Het scholenprogramma voor het voortgezet onderwijs 

is succesvol. Niet alleen hebben drie scholen geparti-

cipeerd met door het jaar heen in totaal twaalf havo-

vwo-klassen, ook blijkt het programma met een kleine 

aanpassing geschikt voor de HBO-leraren opleiding 

biologie (er is een pilot met één klas geweest). Het 

programma is doorontwikkeld tot een projectversie 

waarbij per leerling 50 uur besteed wordt aan een 

dilemma. Eén school heeft in de winter maanden dit 

programma gedraaid. 

Vernieuwing educatieaanbod 
Ook is in 2016 een nieuwe planten- en bomen-

zoekkaart ontwikkeld in samenwerking met IVN en 

de schoolgidsen. De bomen- en plantenexcursie is 

vernieuwd en het resultaat is met de gidsen gevierd 

met een prijsvraag voor een nieuwe naam. Vanuit 

de afdeling IVN-Zuid-Kennemerland is een derde 

wandelroute door het Nationaal Park geschreven: een 

bomenroute op Duin & Kruidberg. Aan de kosten heeft 

het Nationaal Park bijgedragen. Deze route is gratis te 

downloaden.

Bij de vernieuwing van de PR rond de schoolprogram-

ma’s is ingezet op het promoten van schoolreisjes. 

Dit blijkt een goede markt voor het Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland. Meer over de uitvoeringsresul-

taten hiervan staat beschreven bij het bezoekers-

centrum, pagina 18-19.

Voor bedrijven

Coaching in het Nationaal Park
Een natuurgebied als het Nationaal Park is niet alleen 

geschikt voor een gezellige wandeling of sportieve 

fietstocht, het leent zich ook heel goed voor coaching. 

In het voorjaar en najaar heeft een vrijwilliger van 

Natuurmonumenten (professioneel coach) in het park 

workshops gehouden over ‘beter kiezen’ en ‘loslaten’: 

“We kunnen ons door bomen laten inspireren. Om 

een beetje lichter en natuurlijker te zijn; om te kunnen 

kiezen wat losgelaten mag worden, en wat we willen 

vasthouden omdat het goed voor ons is.”

Netwerkbijeenkomst voor ondernemers
Op 3 februari werd een netwerkbijeenkomst voor 

ondernemers georganiseerd waarbij werd teruggeblikt 

op 2015 en de plannen voor 2016 werden gedeeld. 

Verduurzaming van het toerisme, ontwikkelingen in 

de regio rondom Zuid-Kennemerland, de educatie-

programma’s voor scholen en de twee natuurbruggen 

stonden op het programma. Maar ook werd het park 

zelf als aantrekkelijke samenwerkingspartner gepre-

senteerd voor de ondernemers. Tijdens deze bijeen-

komst konden ze kennis maken met elkaar, met de 

beheerders van het Nationaal Park en de boswachters.

© MIKE BINK

NIEUWE PLANTEN- EN BOMENZOEKKAART

http://www.np-zuidkennemerland.nl/12526/nieuws/ontdek-de-bomen-van-duin-kruidberg


Duurzaam Toerisme en Recreatie
Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een parel van 

de Nederlandse natuur waarin unieke natuur en 

intrigerende cultuurhistorie aantrekkelijk gemixt 

zijn. Fantastische stranden gaan naadloos over in de 

indrukwekkende duinen van het Zuid-Kennemer-

land. De eerste duinenrijen herbergen een mozaïek 

aan bloemrijke graslanden met zeldzame soorten als 

het duinviooltje en de duinparelmoervlinder. Meer 

landinwaarts liggen de oude duineikenbossen met 

vleermuizen en soms laat een boommarter zich zien. 

Bezoekers genieten in het park van de natuurlijke 

rijkdom, avontuurlijke excursies en diverse recreatie-

mogelijkheden. De interessante historie van de lage 

landen zorgt voor een aantrekkelijke culturele meer-

waarde. 

Uniciteit en hoge natuurwaarden
Nationaal Park Zuid-Kennemerland laat zien dat 

een harmonische verbinding tussen mens en natuur 

mogelijk is, zelfs in de dichtbevolkte metropool van 

Amsterdam. Al eeuwen beschermen de duinen het 

laaggelegen Holland tegen de zee. Ooit maakten de 

landgoederen van rijke Amsterdamse kooplieden 

deel uit van het gebied. Tegenwoordig noteert het 

Nationaal Park jaarlijks twee miljoen bezoeken van 

bewoners en toeristen. Goed en duurzaam beheer in 

de afgelopen decennia heeft ervoor gezorgd dat het 

gebied haar uniciteit heeft behouden en hoge natuur-

waarden kon ontwikkelen. Die inspanning is beloond 

met de status Natura 2000-gebied.

Toerisme vanuit de metropoolregio Amsterdam
Omdat het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zo’n 

fantastisch maar kwetsbaar natuurgebied is in de 

metropoolregio Amsterdam en het (internationale) 

toerisme vanuit Amsterdam en de metropoolregio 

zal toenemen, is het park in 2015 het project Duur-

zaam Toerisme en Recreatie gestart. Het doel hiervan 

is om met beheerders, gemeenten, ondernemers, 

bezoekers, omwonenden en belangengroepen na te 

gaan hoe het park invulling kan geven aan duurzaam 

toeristisch en recreatief gebruik. 

Workshops
Van mei tot oktober 2016 waren vier workshop-

avonden belegd waarin twaalf thema’s van  

duurzaam toerisme en recreatie werden behandeld. 

De verslagen van deze avonden staan op  

www.np-zuidkennemerland.nl en de resultaten zijn 

samengevat op zeven posters.

Visie op duurzaam toerisme
Met input van de avonden, het Beheer- en Ontwikkel-

plan NPZK 2014-2024 (BOP) en het bidbook voor 

de wedstrijd ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ 

ontwikkelt het park een visie op duurzaam toe-

risme. Wij zien deze visie als een van de bouwstenen 

van de overall-visie van het Nationaal Park. Andere 

visies gaan over natuur, bestuurlijke samenwerking, 

cultuur historie, etc. De visie Duurzaam Toerisme zal 

in 2017 worden afgerond en vastgesteld en daarna elk 

jaar verder worden uitgewerkt in actiepunten.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland | Jaarverslag 2016 21
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Conclusies uit de workshops
De workshops hebben geresulteerd in een aantal 

conclusies:

• Het toerisme in de metropoolregio Amsterdam 

groeit sterk en een kwart van de bezoekers gaat 

voor een periode van vier uur naar de regio.

• De draagkracht van het Nationaal Park Zuid- 

Kennemerland wordt bepaald door zowel de 

broedvogels als de rustbeleving en stelt grenzen 

aan de opvang van recreatie en toerisme.

• Kies voor kwaliteit en sturing in recreatie en  

toerisme in plaats van kwantiteit.

• Het spreiden en zoneren van toeristen over de 

groengebieden van de metropoolregio Amsterdam 

is een zinvolle aanpak.

• De beheerder kan met slim beheer en slimme 

inrichting, positieve communicatie en educatie en 

een inventief aanbod het park duurzaam beleef-

baar houden.

• Samenwerken met ondernemers aan een gastvrij 

en duurzaam Nationaal Park biedt perspectief en 

kan beter qua communicatie, aanbod en relaties. 

• De gastheer het Nationaal Park is een kwaliteits-

label met perspectief en dient geactualiseerd en 

uitgebreid te worden.

• Vergroot de mogelijkheden tot duurzaam bij-

dragen aan het park.

• De identiteit en iconen van het Nationaal Park zijn 

nu niet duidelijk en dat is een gemis bij het bepalen 

van de gewenste toeristen, het zoneren van toe-

risme, de productontwikkeling, gerichte marketing, 

etc.

• Willen we mensen raken dan is andere communi-

catie nodig, namelijk met verrassing, emotie, 

verwondering, geluid, beeld.

resultaten ‘Duurzaam Toerisme’

• Draagkrachtmodel op basis van broedvogels is  
best haalbare

• Verstoord gebied broedvogels (klasse 2) is 20% 
groter bij 50% meer bezoekers 

• Beperk negatief effect verstoring door recreatie met 
tijdelijk afsluiten broedgebieden

• Positief communiceren maatregelen en alternatief 
bieden

• Rust voor regionale recreant na natuur belangrijkste 
bezoekreden: neem natuur en rust als uitgangspunt!

• Draagkracht NPZK is beperkt en geeft grenzen  
aan opvang groei

• Recreatie en toerisme naar draagkracht NPZK

• Draagkrachtmodel toepassen hele NPZK en 
uitdragen want uniek!

• Draagkrachtdoelen bepalen

sst!

2. Draagkracht
HOEVEEL BEZOEKERS PASSEN ER IN HET NATIONAAL PARK 

ZONDER NEGATIEVE EFFECTEN OP NATUUR & BELEVING?

resultaten ‘Duurzaam Toerisme’

• Wel: oase, rust, verwondering, verrassend, divers, 
vernieuwend in beheer, vrolijk makend

• Niet: pretpark, druk, overgereguleerd, 
ontoegankelijk

• Wens uitnodigender en gastvrijer
• Communiceren met de iconen, bijvoorbeeld: 

wisenten, de parnassia, duintoppen, het Wed, 
bos & duin & strand, landgoederen, nachtegaal, 
duinparelmoervlinder

• Deels verschillende iconen per bezoekersgroep

• Sterkere merkidentiteit en dit karakter doorvoeren 
in alle toekomstplannen 

• Iconen bepalen en in de spotlight zetten 
• Delen van bijzondere weetjes en natuur op  

de m2

• Toewerken naar ons verhaal op 1 A4, traject 
merkidentiteit 

• Training storytelling, ook online verhalen delen 
✘ ✔

4. Identiteit en Iconen
WAT IS DE IDENTITEIT VAN HET NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND?

NATUUR

CULTUUR- 

HISTORIE 

RUST

7. Natuur in het 

resultaten ‘Duurzaam Toerisme’

• Wat raakt: kenmerken van natuur en indirecte 
belevingen. Kou, geur, donker, stilte,  details, 
contrasten, momenten resp. ontdekken, 
herinneringen, verwondering

• Natuur in hart van mensen door: ervaren, story-
telling, routes met thema & naam (bv Wisentenpad)

• Werk met verrassing, emotie, verwondering, geluid, 
beeld

• Website aanpassen: beelden, film, webcam, 
uploaden foto’s, keuze voor etalages bv seizoen-
gebonden

• Met (beeld)verhalen die op de huid zitten  
mensen in het hart raken

• Nieuwe manieren om verhalen te vertellen 
introduceren, meer beeld, en deze verhalen delen  
via vernieuwde website en social media

WEES DUURZAAM: DOE EN DENK MET NATUUR IN JE HART.  

HOE KOMT NATUUR IN DE HARTEN VAN MENSEN? 

Wat is er te doen  Wat is er te zien  Plan je bezoek  Over het park 

Welkom in 
Nationaal Park
Zuid-Kennemerland
Natuur en cultuur in een duinlandschap

Home     Doen     Zien     Waar     Nieuws     Over het park     Contact 

Ontdekken
In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland valt altijd wel iets te ondekken: van 

nIcipsam, illit eos volupta doluptio. Et harum hilis reribus est, simint opta quid 

mincto odicidi nonsenimus endus moditatas as ra a pre verchitio. Itasperum 

vernatis deribus.

In vogelvlucht
In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland valt altijd wel iets te ondekken: van 

nIcipsam, illit eos volupta doluptio. Et harum hilis reribus est, simint opta quid 

mincto odicidi nonsenimus endus moditatas as ra a pre verchitio. Itasperum 

vernatis deribus.

WOW! ZO BLIJ MET MIJN NIEUWE ZOOMLENS!
# SintJansvlinder #zuidkennemerland
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In totaal zijn 350 vrijwilligers actief in het Nationaal 

Park Zuid-Kennemerland. Daarvan zijn ruim 50 actief 

als gids en 20 aan de balie in het bezoekerscentrum. 

Verder zijn er heel veel vrijwilligers actief in het 

natuurbeheer, bij het controleren van de veerasters 

en in de monitoring van planten en dieren. 

De balie- en excursievrijwilligers vervullen een belang-

rijke rol in het bereiken van de communicatie- en 

educatiedoelstellingen. Daarom verzorgt het Natio-

naal Park ook de bijscholing van de vrijwillige gidsen 

waarmee de kwaliteit van de excursies is gewaarborgd. 

Het bezoekerscentrum zorgt voor scholing van de 

balievrijwilligers en borgt daarmee de kwaliteit van 

de informatieverstrekking zowel bij de ontvangst als 

telefonisch. De vrijwilligers die actief zijn op het gebied 

van communicatie en educatie vormen een diverse 

groep met veel verschillende kwaliteiten die zij graag 

inzetten voor het Nationaal Park. Voor hen worden  

bijeenkomsten georganiseerd waarop alle actieve 

vrijwilligers in het park uitgenodigd worden. Die 

uitnodiging gaat naar het bezoekerscentrum, Natuur-

monumenten, SBB, PWN, IVN-Zuid-Kennemerland, de 

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, KNNV, Vrienden 

van het Kennemerstrand en Copernicus.

In maart vond een bijeenkomst voor vrijwilligers plaats 

en in september was het jaarlijkse vrijwilligersuitje met 

een excursie naar Texel dat dit jaar in samenwerking 

met Staatsbosbeheer was georganiseerd. Ook werd 

een kerstkoffie georganiseerd voor alle vrijwilligers 

Communicatie & Educatie van het bezoekerscentrum. 

Samenwerking en informatie-uitwisseling
Middels de bijeenkomsten leren de vrijwilligers elkaar 

kennen en wordt de onderlinge samenwerking en 

informatie-uitwisseling bevorderd. Ook wordt hiermee 

een consistente en correcte informatievoorziening 

naar buiten mogelijk gemaakt. Maar bovenal staat 

het plezier in de kennisoverdracht en het uitnodigen 

tot het beleven van de fantastisch mooie natuur en 

cultuur historie van het Nationaal Park centraal.

Werving nieuwe vrijwilligers
Door Communicatie & Educatie zijn ook aandachts-

punten en richtlijnen opgesteld voor het werven en 

binden van vrijwilligers die voor alle samenwerkende 

partners relevant zijn. In 2016 is gestart met de voor-

bereiding van een nieuwe schoolgidsencursus en is 

een wervingsplan opgesteld via de nieuwe richtlijnen.

Vrijwilligersbijdrage
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland stelt jaarlijks 

€ 5.000,- 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 (Natuur-

monumenten, SBB en PWN). De organisaties en  

projecten die in 2016 een bijdrage ontvingen zijn:

• Het bezoekerscentrum voor het project ‘Herken-

bare representatieve vrijwilligers van het bezoekers-

centrum’ 

• IVN Zuid-Kennemerland voor het project  

‘Bomenroute Duin & Kruidberg’

• KNVV Libellenwerkgroep voor het project  

’Libellenonderzoek NPZK’

• Stichting Vrienden van Nieuw Unicum voor het  

project ‘Natuurbuddy’s’

• KNNV-paddenwerkgroep Brouwerskolkweg voor 

het project ‘Permanent paddenscherm Brouwers-

kolkweg-Oostkant’

5. 
Vrijwilligers

INZET VRIJWILLIGERS STAATSBOSBEHEER

4Bomenkaart ‘Rondje Bijzondere Bomen’

Toelichting route: De bomenkaart kunt u gebruiken als 
hulpmiddel om de bomen te vinden. De bomenroute start 
vanaf de parkeerplaats (smalle weg bij nr. 74, Duin en 
Kruidbergerweg, Santpoort Noord). Aan het begin van het 
fietspad ziet u twee stenen zuilen. Dit is de ingang van het 
landgoed. Links van de zuilen start de witte wandeling 

die met pijlen is aangegeven. De bomenroute volgt voor 
het grootste deel deze wandeling. De beschrijving van 
de bomen staan op de middenpagina’s 2 en 3. Let op: 
onderweg kunt u grote grazers tegenkomen. Hou afstand, 
aai en voer ze nooit. De Zeeweg is wandel- en fietspad. 
Honden mogen niet mee op deze wandeling. 

Van wildernis naar Duin en Kruidberg Tussen 1000 en 1600 verandert 
het duinlandschap verder. Zand wordt afgegraven en ontginningen 
aan de binnenduinrand gaan door. Rond 1500 is de grove den zo 
goed als uitgestorven. Commerciële bomenkwekers voeren exoten 
in, zoals abeel, douglasspar en canadapopulier. Het oorspronkelijke 
karakter van het bos verandert. 

Vanaf 1600 laten nieuwe rijken buitenplaatsen aanleggen. Omdat 
zandverstuivingen overlast blijven geven worden duinen beplant  
met grove den. Opstuivend zand wordt aan de duinrand kunstmatig  
tegengehouden waardoor zeer hoge binnenduinen ontstaan.  
Cremer, die in 1895 De Kruidberg en Duin en Berg aankoopt en het 
huidige landgoed Duin en Kruidberg bouwt, laat zwarte dennen (B) 
en taxusbomen planten. Zwarte dennen zijn beter bestand tegen het 
zee klimaat dan grove dennen. Berken, zomereiken en abelen die met 
hun wortels het zand goed kunnen vasthouden worden aangeplant. 
De canadapopulier (C) is geschikt als windvanger. Bomen hebben 
geen enkele natuurwaarde; ze worden alleen geplant voor hun op-
brengst of gebruiksmogelijkheden zoals den (mijnbouw), eik (schors 
voor leerlooierijen), esdoorn (meubels) en populier (klompen). Lanen 
met beuk en witte paardenkastanje geven het landgoed aanzien. 
Amerikaanse vogelkers wordt aangeplant als vulhout. 

Pas met de komst van natuurbeschermingsorganisaties begin 1900 
ontstaat oog voor de natuur. Terreinen worden aangekocht om oor-
spronkelijke en zeldzame populaties te beschermen. Kennis over 

de betekenis van bomen voor paddenstoelen (D), mossen, vogels, 
vleermuizen en insecten neemt toe. Gaandeweg groeit het besef dat 
woekerende exotische soorten, zoals de tot na de 2de Wereldoorlog 
aangeplante amerikaanse vogelkers (bospest), een bedreiging  
vormen voor inheemse bomen en struiken. Een en ander leidt eind 
20ste eeuw tot beheersmaatregelen zoals selectieve kap en inzet van 
grote grazers met als doel een soortenrijk duinlandschap: gevarieerde 
binnenduinbossen, ruimte voor inheemse struiken als meidoorn en 
open duinen waar zand weer mag stuiven. < 

subsidie en opdrachtgever NPZK, IVNZK   
auteur Berna van Baarsen   
kaartgegevens Data by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 
license (pag.1), Google, Digital Globe (pag.4)   beeld PWN, www.natuurmonu-
menten.nl (pag.1), Berna van Baarsen (pag.4 bomenkaart, foto’s)   
vormgeving inpetto-ontwerp.nl
bronnen o.a. www.floravannederland.nl/planten • www.geologievanneder-
land.nl/landschap/landschappen • Inheemse bomen en struiken in Nederland 
en Vlaanderen, Bert Maes, 2006 • Takkenwerk, Ton Lommers, DKV-IVN Zuid 
Holland, 2011 • Duinen en mensen Kennemerland, Rolf Roos, 2009    
met dank aan Jan-Willem van Velzen/KennemerNatuurBibliotheek Haarlem, 
Jowien van der Vegte (Natuurmonumenten), Arend Reinink, Gabriëlle Plevier-
Rijbroek, Karin de Jager, Marc Heppener, Maarten Groeneveld

www.npzuidkennemerland.nl
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Inventarisatie nachtvlinders

Ook in 2016 werden nachtvlinders geïnventariseerd 

bij het bezoekerscentrum door een nachtvlinder-

studiegroep van de KNNV, afdeling Haarlem e.o. 

Hiervoor gebruikten ze materiaal dat ze met een 

subsidie van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

in 2014 hebben kunnen aanschaffen. In totaal hebben 

ze dertien nachten geïnventariseerd.

Scherm, vangkist of zoete stroop
De vlinderinventarisatie werd uitgevoerd met drie 

verschillende middelen: een lamp bij een wit scherm, 

een vlindervangkist met een sterke lamp en zoete 

stroop op boomstammen. Dit werd in de schemering 

opgesteld en de waarnemingen duurden voort tot er 

geen nieuwe vlindersoorten bij kwamen. De inventa-

risatie vond plaats bij het bezoekerscentrum, op vier 

andere plekken in het park en in de woonomgeving 

van enkele individuele leden van de KNNV.

Resultaten
Bij het bezoekerscentrum 

aan de Zeeweg zijn in 

2016 in 13 nachten 194 

soorten macro-nacht-

vlinders op naam 

gebracht met in totaal 

947 exemplaren. Van 124 

soorten micro-nacht-

vlinders is de aanwezigheid vastgesteld zonder de 

aantallen nauwkeurig te kunnen tellen. Dit zijn er 11 

meer dan in 2015 terwijl 53 soorten die in 2015 waren 

waargenomen, in 2016 niet zijn gezien. Een zeer 

bijzondere waarneming was de nachtvlinder ‘Blauw 

weeskind’ op 12 augustus 2016. En een bijzondere 

bijvangst op 22 juni waren de 5 neushoornkevers. Dit 

suggereert dat in de omgeving een voortplantingsbi-

otoop moet zijn (of moet zijn geweest). 

Conclusies
Het resultaat van een nacht ‘nachtvlinderen’ is 

heel onvoorspelbaar. Meer dan een kwart van de 

macro-soorten wordt het ene jaar wel en het andere 

jaar niet gezien en iedere telnacht lijkt een beperkte 

blinde steekproef uit een grote populatie te zijn. 

Daarom zijn waarnemingen in vijf opeenvolgende 

jaren nodig voordat echte conclusies getrokken 

kunnen worden. Wel kunnen voorlopig een aantal 

algemene opmerkingen worden gemaakt:

1. De locatie bij het bezoekerscentrum is duidelijk 

soortenrijker dan andere onderzochte locaties in 

de binnenduinrand en in het stedelijk gebied van 

Zuid-Kennemerland.

2. Van de 194 soorten macro-nachtvlinders die in 

2016 zijn waargenomen, zijn 91 zeer algemeen,  

44 algemeen, en 59 soorten minder algemeen. Van 

deze 59 zijn er 34 vrij algemeen, 21 vrij zeldzaam 

en 4 zeldzaam. De zeldzame soorten waren de 

‘Donkere jota-uil’ die hier regelmatig voorkomt, 

de ‘Streepblokspanner’ die sinds 2011 niet meer 

gezien was, de ‘Eikenoogspanner’ die hier pas sinds 

2014 is waargenomen en het ‘Blauw weeskind’. 

Het Blauw weeskind is een zeldzame trekvlinder 

die alleen in de Schoorlse duinen waarschijnlijk als 

vaste bewoner voorkomt.

3. Van de 194 waargenomen macro-nachtvlinders zijn 

28 een typische duinsoort.

4. Er is nog te weinig data beschikbaar van andere 

locaties in Zuid-Kennemerland om conclusies te 

kunnen trekken ten aanzien van de verschillen in 

de soorten per locatie of over de verschillen in het 

aandeel zeldzame soorten. Wel zijn er al inciden-

tele waarnemingen waaruit blijkt dat duinsoorten 

doordringen tot in het stedelijk gebied zoals de 

typische duinvlinder ‘Wegedoornspanner’ die op 

de Haarlemmer Kweektuin is waargenomen.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland | Jaarverslag 2016 24

BLAUW WEESKIND

overzichtstabel nachtvlinders 2016

locatie bezoekersc. AWD binnenduin binnenduin stedelijk stedelijk 

Koevlak Vinkenveld Lindenheuvel Thijsse’s hof Haarlemmer
kweektuin

Indische
buurt

aantal bezoeken 13 1 1 7 3 14

vangmiddel scherm kist
stroop

scherm kist
stroop

scherm kist
stroop

scherm of
kist

scherm en
kist

kist*

totaal aantal soorten 328 41 24 100 72 90

totaal aantal exempl. 1569 150 46 257 119+>200***

aantal MACRO soorten 196 38 14 69 40 61

aantal MACRO exempl. 937 127 24 152 76

aantal MICRO soorten * 124 3 10 31 32 29*

aantal MICRO exempl. 595 23 22 96 43+ >200***

*   = onvolledig geïnventariseerd
** = andere manier van inventarisatie
*** = op 4 juni massaal aanwezig
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Luchtfoto’s
Luchtfoto’s zijn niet meer weg te denken uit het 

natuurbeheer en gelukkig wordt tegenwoordig jaarlijks 

heel Nederland vanuit de lucht gefotografeerd. Het 

nadeel van deze ‘van de plank’ verkrijgbare foto’s is 

echter dat de vliegtijd en kwaliteit van de beelden 

vaak niet optimaal is. Daarom is met financiering van 

het Nationale Park een speciale infrarood-fotovlucht 

uitgevoerd. Deze heeft goede beelden opgeleverd 

van de vegetatie in het park. De beelden zijn weer 

voor monitoringdoelen bruikbaar, zoals de verderop 

beschreven vegetatiestructuurkartering.

Wisentproject Kraansvlak
Het afgelopen jaar is weer volop onderzoek binnen 

het Wisentproject uitgevoerd, hieraan werkten studen-

ten uit verschillende landen en de Universiteit Utrecht 

mee. Eén onderdeel in dit project was het onderzoek 

naar sociaal gedrag en leiderschap binnen de Wisent-

kudde. 

Sinds afgelopen zomer zijn Schotse Hooglanders 

toegevoegd aan het Kraansvlak. Dit maakt het moge-

lijk directe vergelijkingen in foerageergedrag, dieet en 

habitatgebruik van de Wisent, Hooglander en Konik te 

maken. Daaruit bleek dat Wisenten in de herfst meer 

dan Hooglanders mossen en houtige planten eten, 

met name duindoorn en kruipwilg. Mossen bevatten 

weinig voedingswaarde; het vermoeden is dat de 

mossen enkel worden gegeten omdat ze vaak vlakbij 

korstmossen groeien die wel heel nutriëntenrijk zijn 

voor herkauwers. Opmerkelijke verschillen dus, die het 

interessant maken dit onderzoek voort te zetten.

Ook is onderzoek naar Wisent-mens-interacties uit-

gevoerd. In dit onderzoek zijn de Wisentkuddes in de 

Maashorst in Brabant en het Kraansvlak geobserveerd. 

Over het algemeen genomen reageren de Wisenten in 

het Kraansvlak minder vaak en alert op aanwezigheid 

van mensen dan de Wisenten in de Maashorst die daar 

in maart 2016 zijn geïntroduceerd. 

Vleermuistellingen in winterverblijven
Afgelopen december zijn in het Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland de jaarlijkse vleermuistellingen 

uitgevoerd. De vleermuizen werden geteld in hun 

winterverblijven, zoals de ijskelders en WOII-bunkers 

in het park en de appelkelder bij Leyduin. Het is een 

hele kunst om de vleermuizen te tellen en op naam te 

brengen, want ze weten zich in alle spleten en kieren 

te verstoppen maar met spiegels op een stok, verrekij-

kers en sterke lampen worden ook de best verstopte 

dieren in beeld gebracht. Ook de determinatie van 

de vaak nauwelijks zichtbare dieren is lastig. Pas bij 

overeenstemming van de aanwezigen wordt de naam 

genoteerd. Zo niet dan wordt alleen genoteerd dat 

een vleermuis is aangetroffen waarvan de soort niet is 

vast te stellen.

In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn in totaal 

454 overwinterende vleermuizen geteld van de vol-

gende soorten: Watervleermuis, Meervleermuis, Fran-

jestaart, Baard/Brandt’s vleermuis, Dwergvleermuis 

en Gewone grootoorvleermuis. Een goed jaar waarbij 

de aantallen Franjestaarten en Watervleer muizen zijn 

6. 
Onderzoek

DETAIL LUCHTFOTO ZUIDERVLAK IN DUIN & KRUIDBERG, JUNI 2016
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toegenomen en de andere soorten vrij stabiel zijn 

gebleven. 

Ook dagvlinders lijden aan overmaat stikstof
De Vlinderstichting heeft in het Natura 2000-gebied 

Kennemerland-Zuid met o.a. de vlinderroutes in de 

Kennemerduinen onderzocht of dagvlindermonitoring 

op gebiedsniveau een early warning-systeem kan zijn 

voor de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Dat blijkt zo 

te zijn en de resultaten zijn helaas niet erg bemoedi-

gend.

De N-indicator Vlinders geeft voor Kennemer-

land-Zuid een duidelijk beeld van het niveau en de 

trend van de stikstofbelasting voor de biodiversiteit. 

Het blijkt dat de stikstofdepositie nog steeds te hoog 

is. De trend van de vlinderindicator is significant stij-

gend en vlakt de laatste jaren niet af. Dit is in over-

eenstemming met gegevens over de huidige stik-

stofoverschrijding. Stikstofmijdende soorten nemen 

overwegend af, terwijl stikstofminnende soorten geen 

trend vertonen of toenemen. Netto is er dus sprake 

van een afname van de stikstofgevoelige soorten.

Konijnentellingen
Al jarenlang worden in het voorjaar en de herfst langs 

acht vaste routes in het Nationaal Park Zuid-Kenne-

merland net als elders langs de kust, konijnen geteld. 

Dit geeft een goed beeld van de trends in aantallen 

over de jaren. De resultaten laten duidelijk het effect 

zien van de uitbraak van de nieuwe variant van het 

VHS-virus (VHS type 2). In alle duingebieden is sprake 

van een neerwaartse trend. Ook zijn de herfsttellingen 

veelal lager dan de voorjaarstellingen terwijl dit nor-

maal juist andersom is. Dit reflecteert de grote sterfte 

aan jonge konijnen die we in het voorjaar van 2016 in 

het duin hebben waargenomen. 

Positief is dat de konijnen in het park zich volledig 

hersteld hadden van de vorige grote VHS-uitbraak in 

de jaren ’90. Helaas zien we echter nu ook hier weer 

een flinke daling in de stand, mogelijk omdat resisten-

tie tegen VHS type 1 geen bescherming biedt tegen de 

nieuwe variant. De tellingen in 2017 zullen uitwijzen of 

de huidige daling doorzet of dat toch her en der weer 

herstel optreedt.

Libellen Zuid-Kennemerland
Voor het 17e jaar alweer zijn er door de KNNV-Li-

bellenwerkgroep weer libellen geteld langs de vaste 

monitoringsroutes in de Kennemerduinen en het 

Kraansvlak. Op de circa tien vaste routes in het 

Nationaal Park werden 31 soorten waargenomen en 

bijna 10.000 exemplaren geteld. Het Lantaarntje was 

de algemeenste juffer en de bruinrode heidelibel de 

algemeenste echte libel. Bijzonderheden waren de 

Tengere grasjuffer en de Smaragdlibel die sinds 2014 

jaarlijks bij het Spinnenkoppenvlak wordt gezien. 

WATERVLEERMUIS EN GROOTOOR © LUC KNIJNSBERG
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Ondanks speurwerk is er van de laatste soort nog geen 

larvenhuidje gevonden waardoor voortplanting nog 

niet bewezen is. 

Natuurbrug Zandpoort
De natuurbrug Zandpoort is, voor zover bekend, de 

eerste Europese natuurbrug in een duinecosysteem. 

Daarom wordt de ontwikkeling middels monitoring 

nauwkeurig gevolgd. Een eerste rapportage is ver-

schenen en geeft een overzicht van de monitoringre-

sultaten tot en met 2016. Hieruit blijkt dat een keur aan 

soorten van allerlei soortgroepen de brug gebruikt. 

Zo passeert de vos, een eenvoudig te meten soort, de 

brug alleen al ruim meer dan 100 keer per jaar. 

Volgens het streefbeeld zullen na 20 jaar habitats 

ontwikkeld zijn die als grijs duin en duindoornstru-

weel gekwalificeerd kunnen worden. De verwachting 

was dat na deze periode minstens 23 aangewezen 

gidssoorten gebruik zouden maken van de brug. Nu, 

na drie jaar, zijn er al 17 van de 23 gidssoorten waar-

genomen. En ook al was er voor de korte termijn 

geen voorspelling gedaan, dit is meer dan de monito-

ringwerkgroep had verwacht. Bijzonder is ook dat de 

loopkever het ‘smal gravertje’, de brug heeft ontdekt 

als leefgebied; deze landelijk zeldzame soort was nog 

niet bekend in de provincie Noord-Holland. De habitat 

op de brug ontwikkelde zich in 2015 richting grijs duin 

maar de ontwikkeling bleek in 2016 geremd door vraat 

en vertrapping van damherten aan beide zijden van de 

brug.

Al met al wekken de monitoringdata de indruk dat het 

gebruik van de brug door de diersoorten er gunstig 

uitziet en dat de habitat potentie heeft om zich tot 

het gewenste eindbeeld te ontwikkelen, maar dat de 

huidige ontwikkeling ervan met de actuele damher-

tenstand ongunstig is. De later aangebrachte stob-

benwal is een waardevolle toevoeging; drie maanden 

monitoring met een camera leverde beelden op van 

meerdere wezels en bunzings die daarvoor niet zijn 

waargenomen, en er werden meer zandhagedissen 

gezien dan tijdens de reguliere (dakpan)monito-

ring. Ook de muizen zijn talrijk en het aantal soorten 

loopkevers is sinds het plaatsen van de stobbenwal 

toegenomen. Meer over de situatie bij de natuurbrug 

Zandpoort staat ook op pagina 9 bij ‘Natuurbrug 

Zandpoort, volop in gebruik’. 

Vegetatiemeetnet
Dit jaar worden voor het zesde achtereenvolgende 

jaar in de PWN-terreindelen van het Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland vegetatieopnamen gemaakt in het 

kader van het vegetatiemeetnet, een meetprogramma 

ZWARTE HEIDELIBEL © FRANS EN MARJA KONING

VEGETATIEMEETNET MEETPUNTEN KENNEMERDUINEN EN KRAANSVLAK
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waarmee de algemene trend in natuurkwaliteit op 

flora- en vegetatiegebied kan worden gevolgd. In de 

Kennemerduinen en het Kraansvlak liggen 470 punten 

die eens in de vier jaar worden opgenomen. Alle 

meetpunten zijn met GPS tot op 10 cm nauwkeurig 

vastgelegd zodat geen markeringen in het veld nodig 

zijn. Met dit meetnet kunnen gedetailleerd verande-

ringen in vegetatiestructuur en soortensamenstel-

ling worden gevolgd. Voor 2016 zijn 84 meetpunten 

opgenomen.

Vegetatiestructuur Kraansvlak in beeld gebracht
Met behulp van de in 2016 geschoten luchtfoto is in 

het najaar een nieuwe structuurkaart van het Kraans-

vlak gemaakt. Deze kaart is nodig voor de evaluatie 

van het begrazingsbeheer maar dient ook als pilot 

voor de kartering van de rest van het Nationaal Park. 

Speciale aandacht is bij de kartering besteed aan 

het op de luchtfoto kunnen onderscheiden van de 

Europese habitats, waarvoor belangrijke instandhou-

dingsdoelen gelden en die dus gemonitord dienen te 

worden.

Recreatieve ontwikkelingen
Door de provincie is samen met de terreinbeherende 

organisaties in Noord-Holland een groot recreatie-

onderzoek uitgevoerd in alle belangrijke recreatie-

gebieden in de provincie. Ook het Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland is hierin meegenomen. De 

Amsterdamse stadsparken en het strand blijken de 

meest populaire gebieden om te recreëren, kort 

daarop gevolgd door het Nationaal Park Zuid- 

Kennemerland met bijna een miljoen unieke Neder-

landse bezoekers. De gemiddelde waardering van 

deze bezoeker voor de Noord-Hollandse natuur- en 

recreatiegebieden is 7,8; het park krijgt een 8,0. Men 

waardeert het gebied vooral om de aantrekkelijkheid 

van het landschap.

VEGETATIESTRUCTUURKAART KRAANSVLAK

Vaste monitoringactiviteiten
Naast de al genoemde monitoring worden 

jaarlijks vele tellingen van soorten en soort-

groepen verricht op vaste routes en plots, 

vooral door vrijwilligers maar ook door bos-

wachters. Een korte opsomming:

•  Ree- en damhert (lange vaste routes door 

het hele duin)

•  Broedvogels (plots)

•  Hagedissen (routes)

•  Hazelworm (routes)

•  Padden en kikkers (tellen van poelen en 

overzetten)

•  Libellen (routes)

•  Flora (km-hokken)

•  Paddenstoelen (plots)



Nationaal Park Zuid-Kennemerland | Jaarverslag 2016 29

Bijlage 1

Samenstelling Overlegorgaan 2016
Mw. A. Emmens-Knol   voorzitter Overlegorgaan

Mw. C. Lever (tot 1 maart)   secretaris NPZK 

Mw. A. Smeding( vanaf 1 maart)   secretaris NPZK

Dhr. A. Pander   Natuurmonumenten

Mw. R. Tienkamp    Staatsbosbeheer

Mw. S. van Wesemael    PWN 

Mw. E. ten Hag   tot 1 november 2016 plaatsvervanger gedeputeerde 

     Talsma, vanaf 12 december plaatsvervanger gedeputeerde 

     Tekin

Mw. P. Schut    regiodirecteur IVN

Mw. A. Baerveldt   wethouder gemeente Velsen 

Mw. C.Y. Sikkema    wethouder gemeente Haarlem

Mw. L. Chalik-Frijlink   wethouder gemeente Zandvoort

Dhr. R. Kruijswijk   wethouder gemeente Bloemendaal

Dhr. B. Lensink/ mevr. L. Jenner   namens particuliere eigenaren

Samenstelling Adviescommissie 2016
Dhr. N. Spaarkogel   PWN  

Mw. C. Lever (tot 1 maart)   secretaris NPZK 

Mw. A. Smeding (vanaf 1 maart)   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 (tot 1 maart)   IVN 

Mw. M. Ralling(vanaf 1 maart)   IVN

Samenstelling bestuur Stichting Ondersteuning Overlegorgaan NPZK 2016
Mw. A. Emmens-Knol   voorzitter 

Mw. A. Baerveldt   secretaris 

Mw. S. van Wesemael   penningmeester

Bijlagen
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Samenstelling Bestuurlijk Overleg Natuurbruggen 2016
Mw. A. Emmens-Knol   voorzitter 

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

Mw. S. van Wesemael   PWN

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

Bijlage 2

Samenstelling bestuur Duincentrum De Zandwaaier 2016 (BC De Kennemerduinen)
Dhr. R. Meerhof   Voorzitter

Dhr. N. Spaarkogel   PWN (penningmeester)

Mw. P. Schut   IVN

Dhr. A. Pander   Natuurmonumenten

Mw. R. Tienkamp   Staatsbosbeheer

Dhr. B. Lensink   Landgoed Duin & Kruidberg 

 

Bijlage 3

Gastheren Nationaal Park in 2016
• 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



Nationaal Park Zuid-Kennemerland | Jaarverslag 2016 31

juli 2017

Coördinatie en tekstredactie:
Astrid Smeding, secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland

 

Teksten:
Marieke Kuipers, PWN

Jowien van der Vegte, Natuurmonumenten

Marijke van Langen, Staatsbosbeheer

Hubert Kivit, PWN

Monica Ralling, IVN

Margo Slot, Bezoekerscentrum De Kennemerduinen

Ingrid Storm, gemeente Bloemendaal

Marc Janssen, Stichting Duinbehoud

Dik Vonk, KNNV

Astrid Smeding, secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland

 

Eindredactie:
Jolanda van Beek, Studio Awen

Opmaak:
Chantal Vansuyt, Inpetto-ontwerp

Colofon


