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Samen één Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Wereldwijd zijn er Nationale Parken 

ingesteld om grote, belangrijke 

natuurgebieden te beschermen. 

Nederland heeft momenteel 21 

Nationale Parken. Samen ver

tellen zij het verhaal van de 

Neder landse natuur. In de parken 

zijn alle bijzonderheden van de 

Nederlandse natuur terug te vinden 

inclusief buitengewone flora en 

fauna. In 2020 viert Nationaal Park 

ZuidKennemerland haar zilveren 

25jarige jubileum! 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland  

is in 1995 ontstaan uit een samen-

werkings verband van de terrein beheer-

ders Natuur monumenten, Staatsbos-

beheer, PWN, particuliere eigenaren, 

IVN, de omliggende gemeenten  

Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en 

Velsen en de provincie Noord-Holland. 

Hierdoor kan het park als één gebied 

beheerd worden.

Dit samenwerkingsverband richt zich op 

de bescherming en natuurontwikkeling 

van dit bijzondere duingebied. Daar-

naast willen de partners dat omwonen-

den en bezoekers kunnen genieten van 

en leren over de natuur. Dat wil zeggen 

onder natuurlijke omstandigheden (met 

minimale bemoeienis van de mens). 

1995  Ontstaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland

1995
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ER IS DE AFGELOPEN 25 JAAR 
VEEL VERANDERD IN HET  
NATIONAAL PARK
WIST JE DAT... 

 Het Kennemermeer op natuurlijke wijze is 

ontstaan? 

 Er een stuk nieuwe zeereep is aangelegd?

 Fietspad ‘De Doorbraak’ is doorgetrokken?

 Het bezoekerscentrum is verhuisd naar de  
huidige locatie aan de Zeeweg?

 De zanderij bij Middenduin is veranderd van 
bollengebied naar duinvallei?
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Verwondering in een oase 
van rust

Verwondering in een oase van rust

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is 

een Natura 2000-gebied waar planten,  

dieren en mensen zich welkom voelen. 

Via de binnenduinrand, natte duin-

valleien, weelderige buitenplaatsen en 

stuivende duinen vormt Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland de verbinding  

tussen stad en strand. 

Het onzichtbare maken we zichtbaar, 

het gewone bijzonder. Zodat iedereen 

zich kan blijven verwonderen over de 

rijke cultuurhistorie en de oneindige  

veelzijdigheid van de natuur. In de 

voortdurend veranderende duinland-

schappen en bossen leeft maar liefst 

40% van alle planten- en dierensoorten 

in Nederland. Van bijzondere kleine 

bloemen als zeldzame orchideeën en 

parnassia, tot grote grazers zoals  

wisenten, konikpaarden en damherten. 

Druk aan het grazen, zodat het duin 

open en dynamisch blijft. 

WIST JE DAT...

• De natuur voor iedereen is? Wandelen, fietsen, 

paardrijden, hardlopen, spelen en zwemmen;  

het kan allemaal, maar wel in bepaalde zones.  

Zo houden we het gebied leefbaar voor mens  

en natuur. 

• Je ons meerjaren beleidsplan terug kan vinden 

op onze website en bij het bezoekerscentrum?  

www.np-zuidkennemerland.nl

• Je ons ook kan volgen op Facebook en  

Instagram?  

   nationaalparkzuidkennemerland
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WIST JE DAT...

• Groot Olmen als vondst van de maand is gepresenteerd in  

Het huis van Hilde? Op de website van het archeologisch 

depot kun je alle vondsten van Groot Olmen in detail bekijken. 

Groot Olmen



Groot Olmen

Masterplan 

In 1998 schrijven de drie grote beheer-

ders van het Nationaal Park het Master-

plan ‘Regeneratie Duinvalleien Nationaal 

Park Zuid-Kennemerland’. In dit plan 

geven de beheerders aan welk soort 

natuur zij per vallei nastreven en welke 

beheermaatregelen er dan nodig zijn. 

Onder een van deze Duinvalleien valt 

Groot Olmen. In 1998 werden de eerste 

twee stuifbanen op deze plek uitge-

voerd. Inmiddels heeft zich een fraaie 

pioniergemeenschap gevestigd met 

strandduizendguldenkruid, waterpunge, 

dwergzegge, zeegroene zegge en de 

kleine plevier heeft er gebroed.

Archeologische ontdekking

Door natuurontwikkeling in Nationaal 

Park Zuid-Kennemerland, kwamen bij 

toeval sporen van een zesde-eeuwse 

woonstalboerderij tevoorschijn. Het 

huis was langgerekt gebouwd met een 

enkele rij middenstaanders en volledig 

van hout, inclusief de wanden. Dat is 

zeer bijzonder. 

 

WIST JE DAT...

• Boerderij Groot Olmen als inspiratie 

diende voor het ontwerp van het huidige 

bezoekers centrum aan de Zeeweg? 

1998 Masterplan Regeneratie Duinvalleien

De opgraving in volle gang © Wim Bosman

Maquette boerderij Groot Olmen

1998



WIST JE DAT...

• De rups van de kleine parelmoervlinder voor-

namelijk alleen duinviooltjes lust? En duinviooltjes 

kunnen alleen ontkiemen in los zand. Daarom  

zijn kleine en grotere stuifplekken zo belangrijk  

in Nationaal Park Zuid-Kennemerland!

© Ruud Luntz

Parnassia © Jowien van de Vegte - Natuurmonumenten



Stop waterwinning

Enorme kansen voor de natuur!

In de zandbodem van de duingebieden 

bevindt zich van nature een grote voor-

raad zoet water. Omdat dit water zeer 

geschikt is als drinkwater, werd er in de 

vorige eeuwen veel water in de duinen 

gewonnen. Hierdoor verdroogde veel 

duingrasland en verdwenen vochtige 

duinvalleien. Door het verminderen  

van de waterwinning in 1998 en het  

uit eindelijk stoppen ervan 4 jaar later, 

werd er tot tien keer meer vochtig duin-

milieu gecreëerd. Dit gaf een enorme 

boost aan de biodiversiteit binnen het  

Nationaal Park. 

De parnassia bloeit weer volop 

Door het stoppen van de waterwinning 

is de parnassia weer helemaal terug. 

Deze staat op de Nederlandse ‘Rode 

Lijst’ van zeldzame planten die de afge-

lopen jaren sterk in aantal zijn afgeno-

men. In de bloemrijke natte duinvalleien 

van Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

bloeit de parnassia weer in volle glorie, 

vaak vergezeld door verschillende wilde 

orchideesoorten en heelblaadjes. De 

parnassia bloeit van juli tot oktober 

langs de wandelpaden en de oevers van 

de duinmeren en -valleien. Vanuit het 

hartvormige blad aan de voet prijkt een 

tussen de 15 en 30 cm hoge stengel 

met een alleenstaande bloem aan het 

uiteinde. 
2003 Stopzetting waterwinning

Bitterling © Jowien van der Vegte - Natuurmonumenten

Rietorchis

2003



Inzet van grote grazers

Door een combinatie van factoren,  

onder andere zure regen en de  

konijnenziekte, raakten de duinen steeds 

meer overwoekerd door ruig grasland 

en struikgewas. Hierdoor veranderden 

de dynamische open duinen in dicht-

begroeide duinen. Door een stikstof-

toename in de bodem groeide het 

gras sneller en meer. Hierdoor dreigen 

karakteristieke planten zoals slangen-

kruid en het duinviooltje te verdwijnen. 

Er ontstond een heel ander landschap. 

In 2005 zijn de grote grazers ingezet  

om het duingebied open te houden. 

Wisenten, Schotse hooglanders en 

konikpaarden eten de ruige grassen, 

waardoor kenmerkende duinbloemen 

hun plekje in het duin steeds verder 

terugveroveren. De grazers houden 

het duin open en dynamisch. Ze geven 

letterlijk de ruimte aan de oorspronke-

lijke natuur. 

Bij de introductie van de grote grazers 

10 jaar geleden, was het even wennen 

voor de bezoekers. Maar inmiddels is 

hun harige aanwezigheid niet meer weg 

te denken uit het Nationaal Park.

2005 Inzet integrale begrazing duingebied

De komst van de wisent in 2007 

was uniek in het Nationaal Park  

en in Nederland. De Europese 

bizon kan je bewonderen vanaf het 

wisentuitkijkpunt, tijdens excursies 

en van 1 september tot 1 maart via 

het wisentenpad. 

Sinds 2007 zijn er al meer dan  

vijfentwintig kalfjes geboren.

 Konikpaarden © Erica Gijzen

 Wisent

2005



WIST JE DAT...

• De Schotse hooglanders ook de grasmaaiers 

van het Nationaal Park worden genoemd? 

• Het konikpaard zijn naam dankt aan het Poolse 

woord ‘konik’ dat paardje betekent?

• De wisent het grootste levende landzoogdier 

van Europa is?

Schotse hooglander



Stuivende duinen

Terug naar een dynamisch 

duinlandschap

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt 

aan de ontwikkeling van een dynamisch  

duinlandschap in Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland.  

In de zeereep zijn op vijf plekken  

sleuven gegraven om de wind weer 

toegang tot het duin te geven. De wind 

krijgt zo vrij spel op het kale zand en 

deze duinen kunnen weer gaan wande-

len door het landschap. Een eeuwenoud 

proces is hiermee in ere hersteld. De 

sleuven zijn gegraven in de winter van 

2012-2013.

WIST JE DAT...

• Niet alle sleuven toegankelijk zijn  

voor publiek, maar je tijdens de excursie  

‘Stuivende Duinen’ met de boswachter  

wel van de paden af mag? 

• Het Nationaal Park grotendeels een aard-

kundig monument is? Van kleine duintjes op 

het strand, flink hoge duinruggen daarachter 

tot de hoge en brede binnenduinrand.

2012 Start graven duinsleuven

2012



Stuivende duinen



‘Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
is voor mij een veilige haven, 
waar ik mij, in wat voor stemming 
ik ook ben, altijd thuis voel.’

PWN boswachter Coen werkt al vanaf het  
begin bij Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

© Erica Gijzen

Oranjetipje



WIST JE DAT ... 

• In Nationaal Park Zuid-Kennemerland maar 

liefst 40% van alle planten- en diersoorten van 

Nederland is te vinden?

• De bloem in het logo van het Nationaal Park  

de parnassia is? Ontdek hem zelf van juli tot 

oktober.

• Dat er nog maar erg weinig konijnen in het 

duin zijn? Dit komt door een virusziekte. We 

hopen ze op termijn weer terug te zien omdat 

ook zij door hun geknaag het gebied open en 

gevarieerd houden.

• Er ruim 30 ondernemers tot gastheer/vrouw 

van Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn 

opgeleid? Zij kunnen bezoekers de mooiste 

plekjes wijzen en bijzondere verhalen over het 

Nationaal Park vertellen.  

Parnassia

Zandhagedis

Konijn



1999
De Zandwaaier 

2013
De Kennemerduinen



Duurzaam bezoekerscentrum

In 1999 startte De Zandwaaier als 

bezoekerscentrum van het Nationaal 

Park. Gelegen naast de oude water-

toren was dit het informatie  punt en de 

ontmoetings plek binnen Nationaal Park 

Zuid-Kennemer land. 

Vanaf 2013 is het bezoekerscentrum 

verhuisd naar de Zeeweg. In Bezoekers-

centrum De Kennemerduinen kunnen 

bezoekers hun kennis vergroten over de 

veel zijdige natuur en cultuurhistorie van 

het gebied. De medewerkers en vrijwilli-

gers staan de bezoekers graag te woord 

over de verschillende ontwikkelingen 

en activiteiten in het park. Naast dat het 

bezoekerscentrum een startpunt is voor 

veel educatieve activiteiten is het ook 

een ontmoetingsplek voor vrijwilligers, 

omwonenden en bedrijven uit de regio. 

Het gebouw is geheel duurzaam op-

gezet. Zonnepanelen, de opvang van 

regenwater voor de toiletten en het 

duurzaam materiaalgebruik zijn enkele 

van de duurzame toepassingen in het 

ontwerp. 

2007 Sxiodus sin parsmolee

WIST JE DAT...

• De bezoekersaantallen flink gegroeid zijn? 

Bezoekerscentrum De Kennemer duinen 

ontvangt gemiddeld 240.000 bezoekers 

per jaar. De Zandwaaier telde er gemiddeld 

45.000 per jaar.

• Er sinds 2018 interessante wisseltentoon-

stellingen te zien zijn van onder andere  

‘De wolf’ (2018-2019), ‘In het oog, in het 

hart’ (2019-2020) en ‘Oorlogsverhalen uit 

de duinen’ (vanaf mei 2020)? 

2013 Bezoekerscentrum De Kennemerduinen

2013



Natuurbrug Zeepoort (Ook wel ‘de zeemeeuw’ genoemd) © Bas Beentjes



Drie natuurbruggen

Natuurlijke verbinding

Er zijn drie natuurbruggen (ecoducten) 

in Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

gerealiseerd. Natuurbrug Zandpoort  

(over de Zandvoortselaan) werd in 2013 

opgeleverd, Natuurbrug Duinpoort (over 

het spoor) werd eind 2016 gerealiseerd. 

Natuurbrug Zeepoort (over de Zeeweg) 

heeft het drietal compleet gemaakt in 

2018. 

Deze natuurbruggen verbinden  

Nationaal Park Zuid-Kennemerland met 

de Amsterdamse waterleidingduinen. 

Hierdoor ontstaat een aaneengesloten 

duingebied van ruim 7000 hectare.  

Met de natuurbruggen herstellen we de 

versnippering die wij als mens hebben 

veroorzaakt door de aanleg van wegen 

en spoorlijn. Planten en dieren, zoals 

konijn, wezel, hazelworm, wijngaardslak, 

zandhagedis, rugstreeppad, duinroos en 

allerlei vlindersoorten, krijgen hierdoor 

een groter aaneengesloten leefgebied 

en meer mogelijkheden om zich voort 

te planten en te verspreiden.  

2013 Oplevering eerste natuurbrug Zandpoort

Duinroos

Wijngaardslakken

Hazelworm

2013



Modelboerderij Elswout

Restauratie rijksmonument

Modelboerderij Elswout ligt net buiten 

de poort van de historische buiten- 

plaats Elswout. Het pand werd in 1884  

gebouwd naar ontwerp van architect  

C. Muysken en kent een rijksmonumen-

tale status.

De modelboerderij van Elswout werd 

gerealiseerd vanuit de wens om de 

gebrekkige hygiënische omstandig-

heden bij de melkwinning te verbeteren. 

Dit uitte zich in onder meer manshoog 

betegelde wanden, diverse fonteintjes 

voor het wassen van de handen, een 

ziekenstal voor de koeien en een eetzaal 

voor het personeel.

In 2015 besloot eigenaar Staatsbos-

beheer het monument te laten  

restaureren. Inmiddels zijn er nieuwe 

plannen om deze bijzondere plek een 

passende herbestemming te geven. 

WIST JE DAT...

• Er in het voorjaar een kleurenpracht van 

stinsenplanten te zien is op Elswout?

• Er in de herfst prachtige paddenstoelen te 

vinden zijn op de buitenplaats?

• Er vroeger ijs werd gestapeld in de ijskelder 

omdat ze toen nog geen koelkasten hadden? 

Nu leven er vleermuizen in!

• Er op buitenplaats Elswout prachtige mos-

hellingen te vinden zijn? Deze bestaan uit 

ongeveer 70 verschillende soorten mos.

IJskelder bij Duin en Kruidberg 
© Staatsbosbeheer

2015 Besluit restauratie boerderij Elswout Moshellingen Elswout © Erica Gijzen

Orangerie Elswout

2015



Modelboerderij Elswout © Staatsbosbeheer



Vrijwilligers van Nationaal Park Zuid-Kennemerland © Esther Boelen



Ontdek en beleef het Nationaal park zelf!

Nationaal Park Zuid-Kennemerland  

fungeert als een oase van rust voor 

de omgeving. Onze bezoekers komen 

veelal uit de directe regio rondom  

het park. Vanaf de oprichting van het  

Nationaal Park in 1995, is er veel aan-

dacht besteed aan communicatie en 

educatie. Zo worden er het hele jaar 

door diverse excursies, activiteiten en  

evenementen georganiseerd. 

Daarnaast bieden we een divers aanbod 

aan educatieve programma’s. Jaarlijks 

brengen honderden schoolkinderen uit 

het primair en voortgezet onderwijs een 

bezoek aan het Nationaal Park.

Bezoekers kunnen er zelf ook op uit 

trekken met een speurtocht rugzak  

of via de diverse wandelroutes. 

Voor meer informatie kijk op  

www.np-zuidkennemerland.nl/doen

WIST JE DAT...

• Er ruim 500 vrijwilligers actief zijn in ons  

Nationaal Park? Van natuurherstellers tot 

natuurgidsen, allemaal even gedreven en 

betrokken.

• Het Nationaal Park voor heel veel mensen 

heerlijk dichtbij is en makkelijk via een duur-

zame route te bereiken? Via onder andere 

station Overveen, Bloemendaal, Santpoort en 

met de (ov) fiets.

2019 Uitvoering uitgebreid en park-breed recreatieonderzoek 

© Annemarieke van den Broek

2019
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