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Verslag Overlegorgaan 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
d.d. 28 juni 2019 
 
Aanwezig Afwezig 

Dhr. C. Roem (voorzitter) 
Dhr. H. Wijkhuisen – Vice voorzitter (gemeente 
Bloemendaal) 
Dhr. B. Lensink (Landgoed Duin & Kruidberg) 
Mw. C. Zwemmer (PNH, notulist) 
Mw. J. Cuperus (PWN) 
Mw. R. Tienkamp (Staatsbosbeheer) 
Mw. P. Schut (IVN)  
Mw. M. Holland (PWN) 
Dhr. R. Berkhout (Gemeente Haarlem) 
Dhr. A. Pander (Natuurmonumenten) 
Mw. G. Pellinkhof (IVN) 
Mw. M. Slot (gemeente Zandvoort/Haarlem) 
Mw. T. Olivier (gemeente Velsen) 
 
 
Gastspreker 
Dhr. B. Spier  
 
Toehoorder 
 

Mw. E. Verheij (gemeente Zandvoort)  
Dhr. S. Dinjens (gemeente Velsen) 
Mw. J. Groen (PNH) 
 
Bijlagen 

 
Kopie aan 
Adviescommissie NPZK 
 

 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Een minuut stilte wordt in acht genomen ter nagedachtenis 
aan mevrouw Aaltje Emmens-Knol, voormalig voorzitter NPZK. Namens OO NPZK zijn 
condoleances overgebracht.  
 
Dhr. Dinjens is afwezig, Mw. Thea Olivier is namens gemeente Velsen aanwezig. Mw. Verheij is 
afwezig, Mw. Margot Slot is namens gemeente Zandvoort aanwezig.   

 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  

 
Dhr. Wijkhuisen licht toe dat het collegeprogramma o.a. aandacht aan het thema biodiversiteit geeft. 
Vanuit gemeente Bloemendaal zal een uitnodiging aan leden OO worden gestuurd, waarbij 
medewerking van betrokken wordt gevraagd voor bijeenkomst in oktober en invulling van het thema 
volgend jaar. 
 
Dhr. Pander deelt informatie over de eikenprocessie rups. Hiervan zijn op park Beekestijn diverse 
haarden gevonden. De ernst van de situatie wordt door aanwezigen onderschreven en tevens wordt 
vastgesteld dat de TBO’s op 1 lijn zitten daar waar het over delen van informatie/communicatie gaat. 
Afstemming tussen TBO’s blijft belangrijk.  
 

3. Visie/koers ochtend NPZK   
Op 17 mei is met de volgende mensen input geleverd voor het koersplan: Cees Roem, Margot 
Holland, Henk Wijkhuisen, Paulien vd Veldt, Marc Janssen, Aan Pander, Gwen Pellinkhof, Margot 
Slot, Thea Olivier, Nic Grandiek, Marieke Kuipers, Ingrid Storm, Jacqueline Groen en Christel 
Zwemmer. De opbrengst van de ochtend is in verzameldocument ter kennisname aan OO 
voorgelegd.  Dit is de leidraad voor het koersplan. Het koersplan wordt verder uitgewerkt door Dhr. 
Roem, Mw. Pellinkhof en Mw. Zwemmer en hierna in 3e kwartaal 2019 ter vaststelling aan OO 
voorgelegd. Dhr. Lensink vraagt wat de connectie is met het toegezonden onderzoek over 
Nationale Parken nieuwe stijl. Mw. Zwemmer antwoordt: dit is los van elkaar en vanuit het NP-
bureau verzonden.  
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Koersplan wordt vertaald naar jaarplan waarop de Planning en Control cyclus wordt gebaseerd. 
Zo kan ook het jaarverslag opgemaakt worden. Het koersplan zal eenvoudig en integraal zijn. 
Secretaris wordt verzocht tijdige toezending aan OO leden met verzoek tot input en aanpassingen.  
 

4. Financiën 
De concept jaarrekening 2018 is niet tijdig rondgedeeld. Hierdoor kan Mw. Joke Cuperus geen 
toereikende input geven. Op 12 juli vindt bestuursvergadering plaats. Hierin is Mw. van Wesemael 
als huidig penningmeester aanwezig, voorbereidingen jaarrekening zijn dan ook met haar gedaan. 
Wisseling in penningmeesterschap van de stichting staat 12 juli op de agenda. De concept 
jaarrekening 2018 is nu ter kennisname. 
Dhr. Bert Spier meldt dat in overleg met de account Natuurbrug Zandpoort geheel in 2018 wordt 
afgerekend. Dit is in januari 2019 geheel financieel afgewikkeld met de Provincie. Aan het 
stichtingsbestuur wordt voorgesteld de vrijval van het restant ten gunste van de algemene reserve 
te laten komen.  
 
Bestedingenplan 2018 is in eerste instantie achter gebleven in betalingen. De opvallendste 
hiervan zijn: in stand houden OO en voorzieningen vrijwilligers. Kosten van deelname aan 
Europarc 2019 worden ten laste van in stand houden OO 2018 geboekt. Op 12 juli wordt aan het 
stichtingsbestuur voorgesteld om verschillende bedragen uit 2016, 2017, waar geen aanvragen 
meer op te verwachten zijn, bij elkaar te brengen ten gunste van een nieuw aan te maken 
bestemmingsreserve: 25-jarig jubileum NPZK (in 2020).  
 
In 2018 is voor het eerst een dekkingstekort van 1013 euro ontstaan. In overleg met de 
accountant is dit bedrag verwerkt als het niet gedekt door bijdragen in het Bestedingenplan, ten 
laste van gelden in de stichting. Dit is van invloed op de algemeen reserve.  
 
Normaliter wordt de jaarrekening eerst voorgelegd ter akkoordbevinding aan het stichtingsbestuur. 
Deze keer komt het stichtingsbestuur een week na OO bij elkaar. Dhr. Spier is beschikbaar voor 
persoonlijke toelichting van de stukken indien gewenst. Deze zijn nu ter kennisname. Op verzoek 
van Dhr. Bernard Lensink wordt het financieel overzicht volgende keren op het scherm getoond. 
Verschuiven van posten binnen het BP kan tot een bedrag van 5000 euro. Er is geen goedkeuring 
van stichtingsbestuur voor nodig om hierbinnen te verschuiven van posten. Nieuwe 
bestemming/beleidskeuze van bedragen worden voorgelegd aan leden OO.  
 
Dhr. Spier draagt binnenkort zijn werkzaamheden over en op 12 juli neemt het bestuur afscheid. 
Dhr. Bert Spier wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en bijdragen NPZK.  
 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van BP 2018 en BP 2019.  

 
5. Update F1 - Zandvoort 

Met dhr. Lievers en collega (contactpersoon voor het circuit) heeft gesprek plaatsgevonden over 
F1 met de heren Roem en Wijkhuisen. Het verslag van dit gesprek wordt later gedeeld. In grote 
lijnen wordt dit teruggegeven: graag wil het circuit kijken naar de mogelijkheden voor vergroening 
F1. In grote lijnen is aangegeven dat zij willen naar groene afspraken met betrokken partijen. De 
heer Wijkhuisen heeft gelaagdheid in afspraken voorgelegd: van mitigerende- tot en met 
compenserende maatregelen. De recente PAS-uitspraak van de Raad van State heeft grote 
impact op het hele evenement. Dhr. Lievers wordt gevraagd in het komende OO (14 oktober) een 
presentatie te verzorgen, zodat alle leden OO op 1 lijn qua informatie zitten. Mw. Slot geeft aan 
dat gemeente Zandvoort een nieuwsbrief gaat delen met betrokkenen, dit als antwoord op de roep 
naar informatie. Er is behoefte aan structuur in de gesprekken met organiserende partij, vanuit 
bereikbaarheid en natuurbeschermende maatregelen. Na dit overleg zal meer duidelijkheid ten 
aanzien van de PAS-discussie komen en zijn meerdere partijen gesproken. Als OO is bij de 
organiserende partij aangegeven dat OO politiek neutraal is, dit geldt ook voor de rol van 
voorzitter. Leden stemmen in met transparantie met betrekking tot informatiedeling. De organisatie 
benadert en spreekt de individuele partijen, waarbij leden OO de waarden van NPZK hierin 
meenemen. Op 14 oktober staat presentatie F1 vanuit de organiserende partij als eerste punt van 
het overleg geagendeerd. 
 

6. Samenwerking RNH Spaarnwoude 
Na eerdere kennismaking verleden jaar is opvolging in vorm van workshop geweest. Hierbij zijn 
samenwerkingsmogelijkheden aan bod gekomen. Vanuit NPZK waren Henk Wijkhuisen, Sjakel 
van Wesemael, Marieke Kuipers en Thea Olivier aanwezig. Het rapport wordt opnieuw met leden 
OO gedeeld, zonder vermelding organisatiebureau Roem. De ochtend is als zeer positief ervaren 
en in alle vrijheid is over vormen hoe elkaar te versterken en hoe eventueel samen te werken, 
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gesproken. Mw. Kuipers gaat aan de slag met de programmamanager RNH Spaarnwoude om zo 
slimme combinaties op het gebied van mobiliteit en communicatie op korte termijn in kaart te 
brengen.  
 
Dhr. Roem heeft als facilitator opgetreden en zijn diensten om-niet aangeboden. In het rapport 
worden templates met copyright gebruikt, deze mogen niet worden gedeeld. De workshop was 
eenmalige start. RNH Spaarnwoude is nu in afrondende fase met betrekking tot eigen visie. 
ACTIE: Dhr. Roem past rapport aan naar NPZK briefpapier en sluit deelnemerslijst bij. Het is een 
goede aanzet geweest waar verbinding werd gezocht en gevonden.  
 

7. Presentatie Merkidentiteit, door Gwen Pellinkhof 
Een verkorte versie van de presentatie is in bijlage bij het verslag te vinden. Dit is een vervolg op 
het mini symposium van verleden jaar. De ontwikkelingen vragen juiste afwegingen voor 
communicatie. Hierin worden keuzes gemaakt richting een merkengids. Belangrijke vragen 
richting de toekomst zijn: Wat vinden wij belangrijk om uit te dragen? Hoe vliegen we zaken aan? 
Mw. Margot Holland geeft aan de oase van rust in de woordenwolk te missen. Het thema 
merkidentiteit krijgt opvolging. 

 
8. Update Buitenpoort Santpoort-noord, door Gwen Pellinkhof en Thea Olivier 

Mw. Olivier geeft toelichting. Vanuit het actieprogramma MRA-landschap is buitenpoort ontstaan. 
Station Santpoort-noord is als pilot gekozen als mooie toegangspoort tot de natuur/Nationaal Park. 
De pilot loopt van maart tot en met oktober. Op Amsterdam CS worden met o.a. een tiny forrest 
reizigers/toeristen “verleidt” om in de trein naar Santpoort-noord te stappen. Het stationsgebouw 
Santpoort-noord is helaas geen onderdeel van de buitenpoort geworden. Wel zijn op het perron en 
in de 2 tunnels aanwijzingen/aanpassingen aangebracht. Het effect tot nu toe laat vooralsnog 
geen enorme toename van reizigers zien. Hier is een spanningsveld ten aanzien van de marketing 
en promotie. De promotie blijft een punt van aandacht. In de werkgroep Buitenpoorten is NPZK 
vertegenwoordigd en Mw. Olivier. In het OO komt dit thema ter kennisname naar voren. De pilot 
wordt gelaten voor wat het nu is. De NS is voornemens het concept buitenpoort verder uit te 
rollen, mits de pilot een succes is. Dit thema zal terugkeren op de agenda OO. Hier is de 
impressie van de opening buitenpoort Santpoort-noord terug te vinden: 
https://www.youtube.com/watch?v=XZbpCKXy8UU 

 
9. Verslagen 

Het verslag van voorgaand OO NPZK overleg op 22 maart wordt akkoord bevonden. 
 

10. Rondje NPZK – ontwikkelingen 
Dhr. Lensink meldt de Duin en Kruidberg run van aanstaande zondag. 
Mw. Holland deelt het succes van de lezing over de Wolf, gerelateerd aan de huidige BC-
tentoonstelling. Bij PWN is onderzoek gestart: wat betekent aanwezigheid van carnivoren in het 
ecosysteem. Dit is continue in beweging. Volgende tentoonstelling in de maak: foto’s van Ruud 
Maaskant, de opening zal 12 oktober zijn. Het doel van deze tentoonstelling: het park dichter bij 
de mens te krijgen en het park te laten zien door de ogen van de boswachter. Daarna volgt een 
tentoonstelling over 75 jaar bevrijding (in 2020). Met alle omringende partijen wordt 
samengewerkt. Het concept is in de ontwikkelfase.  
Mw. Olivier deelt de aankondiging van het Havenfestival in IJmuiden en het Riddertoernooi op de 
Ruïne van Brederode.  
Mw. Schut geeft aan dat er een IVN-nationale parken coördinatoren overleg heeft plaatsgehad. 
Uitwisseling van informatie tussen IVN en NP- bureau is geweest, inclusief delen van informatie 
vanuit expertteams. Een van deze teams is gericht op Educatie. Over de parken nieuwe stijl en 
nieuwe standaard heeft Mw. Schut o.a. gesprekken met Provincie Noord-Holland gevoerd. Mw. 
Schut geeft aan dat de aanwezigheid van PNH-vertegenwoordiging zeer gewenst is. Mw. Groen is 
vandaag helaas  
Dhr. Pander meldt de voortgang van het PAS-programma. Voor PWN staan vanuit de PAS ook 
herstelmaatregelen op de planning.  
Dhr. Wijkhuisen wijst op het 25-jarig jubileum NPZK in 2020. De adviescommissie en leden 
Communicatie & Educatie wordt gevraagd voorstellen naar voren te brengen. ACTIE: secretaris 
doet dit verzoek bij beide overleggen.  
Mw. Pellinkhof geeft aan dat gastheerschap NPZK onder de loep wordt genomen. Er is een 
actieve groep die bestaat uit voornamelijk recreatieondernemers. Inmiddels zijn er ook andere 
groepen actief binnen NPZK. In notitie is uitgewerkt gastheer, ambassadeur en overige 
ondernemers. Gedacht wordt aan een soort keurmerk. In het najaar wordt een workshop 
georganiseerd om gastheerschap als programma verder te ontwikkelen. Wie belangstelling heeft 

https://www.youtube.com/watch?v=XZbpCKXy8UU
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in bijwonen van de workshop en/of mee te denken aan de uitwerking, wordt verzocht zich te 
melden bij Mw. Pellinkhof.  
Mw. Zwemmer geeft aan dat 1 juli gedeputeerde Esther Rommel een TBO-overleg bijwoont, deze 
vindt in het BC Overveen plaats. Vervangend voorzitter TBO-overleg: Mw. Van Wesemael zal 
NPZP agenderen. In het najaar wordt een kennismakingsexcursie gedeputeerde en NPZK 
georganiseerd.  
Dhr. Roem heeft AB-overleg van NP-bureau op de Sallandse Heuvelrug bijgewoond. Centraal op 
de agenda stond: realisatie van meer biodiversiteit in Nederland. Thema volgend naar NP-bureau: 
ode aan het landschap. Het NP-bureau wil de Europarc conference in 2021 naar Nederland halen.  

 
11. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen punten meer voor de rondvraag en derhalve wordt het overleg om 12.30 uur 
afgerond.  


