
Nationaal Park Zuid-Kennemerland | Jaarverslag 2019 1

Jaar-
verslag   
2019

SINT-JANS VLINDER © RUUD MAASKANT

www.np-zuidkennemerland.nl
nationaalparkzuidkennemerland



Nationaal Park Zuid-Kennemerland | Jaarverslag 2019 2

Inhoudsopgave

Voorwoord 

3

Inleiding 

5

Bestuurlijke 
organisatie

6

Natuurbehoud 
en Ontwikke-
ling
 7

Cultuurhistorie

10

Recreatie, 
Communicatie 
en Educatie

11

Vrijwilligers

23 

Onderzoek

24

Bijlagen

25

DISTELVINK © RUUD MAASKANT



Nationaal Park Zuid-Kennemerland | Jaarverslag 2019 3

Met dit verslag legt de Stichting Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland verantwoording af over haar 

functioneren in het boekjaar 2019, de keuzes die  

zijn gemaakt en de activiteiten die zijn uitgevoerd. 

Het verslag dat voor u ligt, is zowel bedoeld voor 

formele externe verantwoording, als voor de  

informatieverstrekking aan belanghebbenden en 

belangstellenden. 

Een aantal belangrijke gebeurtenissen: 
In 2019 is Cees Roem als onze voorzitter aangetreden 

en is hiermee Aaltje Emmens-Knol opgevolgd die ons 

helaas is ontvallen. Tijdens een vergadering van het 

OverlegOrgaan hebben we middels een minuut stilte 

ons respect en waardering geuit voor haar werkzaam-

heden ten behoeve van ons Nationaal Park.

Het stichtingsbestuur is in de nieuwe constellatie bij-

eengekomen en bestaat thans uit Christel Zwemmer- 

Dekker (secretaris), Henk Wijkhuisen (bestuurslid), 

Sjakel van Wesemael (penningmeester) en Cees Roem 

(voorzitter). Het stichtingsbestuur vormt de juridisch 

entiteit van het Nationaal Park. Het OverlegOrgaan 

(OO) Nationaal Park Zuid-Kennemerland waarin alle 

belanghebbenden en terreinbeheerders zitting heb-

ben, is een netwerkorganisatie en heeft als zodanig 

geen juridische rechtsvorm. 

Het stichtingsbestuur heeft voor 2019 een aantal 

belangrijke aandachtspunten willen behandelen.  

Te weten: a) het realiseren van een koersplan ofwel 

een compact plan waarin een stip aan de horizon 

wordt geschetst van hetgeen het Nationaal Park wil 

bereiken op educatie, samenwerking en organisatie 

alsmede b) lobby en belangbehartiging.

Ad a. Koersplan
In 2019 heeft een workshop plaatsgevonden waarin 

elementen of piketpalen voor het koersplan 2020 e.v. 

zijn gedefinieerd. Dit gebeurde met diverse stake-

holders. In februari 2020 is dit koersplan in het OO 

afgehecht vormt zij de basis voor de verdere ontwik-

keling van ons Nationaal Park. In het licht hiervan is 

geopteerd voor een model waarin samenwerking met 

behoud van eigen identiteit voorop staat met als uit-

eindelijk doel tegemoet te komen aan de criteria van 

het concept Nationaal Park ‘nieuwe stijl’. 

Zo heeft in 2019 een interactieve sessie plaatsge-

vonden met het recreatieschap Spaarnwoude om te 

bezien of samenwerking mogelijk is op onderwerpen 

als crowd management, fietsinfrastructuur, enzo-

voorts. Hieruit zijn constructieve gesprekken naar 

voren gekomen die hebben geresulteerd in de opmaak 

van fietsroutes die beide gebieden beter verbinden.

Ad b. Lobby en belangenbehartiging
Het stichtingsbestuur en in het bijzonder de rol van  

de voorzitter is in 2019 ingezet voor belangenbehar-

tiging en representatieve zaken. Zo is nauw contact 

opgebouwd met gedeputeerde Esther Rommel 

(provincie Noord-Holland) en heeft zij uit hoofde van 

haar functie Natuurbeheer haar betrokkenheid bij het 

Nationaal Park getoond. Ook vanuit het buitenland is 

belangstelling getoond; zo hebben wij een delegatie 

uit Egypte mogen ontvangen afkomstig van het  

Gorgonia National Park die zeer geïnteresseerd waren 

in duurzaam toerisme. Een bezoek aan natuurcamping  

De Lakens kon derhalve niet uitblijven.

Wat in 2019 eveneens een stempel drukte op de 

agenda was en is de komst van de Formule 1 naar 

Zandvoort. Het stichtingsbestuur heeft zich in deze 

faciliterend opgesteld. Zij heeft de leden van het  

OO zo goed als mogelijk voorzien van informatie 

afkomstig van de organisatie van de Dutch Grand Prix 

zonder zelf een pro of contra standpunt in te nemen. 

Dit was en is voorbehouden aan de individuele leden 

zelf alsmede hun achterban. 

In oktober is een bezoek gebracht aan de Europarc 

Conferentie in Jurmala, Letland. Het thema hier was 

natuur en gezondheid ofwel het belang van een 

groene omgeving op het welzijn van mensen. Voorts 

stond kennisuitwisseling op diverse thema’s centraal. 

In 2020 vindt de Europarc conferentie in Oostenrijk 

plaats om deze vervolgens in 2021 in Nederland te 

laten landen. Ons Nationaal Park zal hier eveneens in 

deelnemen.

Voorwoord
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Gedurende het hele jaar heeft de voorzitter ons  

Nationaal Park vertegenwoordigd bij bijeenkomsten 

van het Samenwerkingsverband Nationale Parken 

(SNP). Belangrijk terugkerend punt van aandacht was 

de subsidieaanvraag van het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) die in 2020 beschik-

baar komt ten behoeve van de Nationale Parken in 

Nederland. 

Graag sluit ik af door de honderden vrijwilligers die 

zich voor het Nationaal Park inzetten, te noemen en 

iedereen die op welke manier dan ook heeft bijge-

dragen aan het Nationaal Park heel hartelijk bedanken 

voor de inzet!  

Namens de Stichting en haar bestuur,

Overveen, augustus 2020

Drs. C. Roem MBA, voorzitter

Mw. C.C. Zwemmer-Dekker, secretaris

 

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

 

Cees Roem 

Voorzitter Nationaal Park Zuid-Kennemerland
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Nationaal Park Zuid-Kennemerland omvat het duin-

gebied tussen IJmuiden en Zandvoort en wordt 

aan de oostkant begrensd door de binnenduin-

rand waarin enkele cultuurhistorisch waardevolle 

landgoederen zijn gelegen. De totale oppervlakte 

bedraagt zo’n 3700 ha. In Nationaal Park Zuid- 

Kennemerland werken de volgende partijen samen: 

de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Velsen en 

Haarlem, de beheerders PWN, Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, de provincie Noord-Holland, 

IVN Natuureducatie en particuliere eigenaren. De 

partners werken samen aan de uitvoering van een 

meerjarig beleidsplan, het Beheer- en Ontwikkelplan 

2014 – 2024.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is één van de 21 

Nationale Parken in Nederland. De Nationale Parken 

zijn aangewezen door het Rijk en vertellen gezamen-

lijk het verhaal van de Nederlandse natuur. De vier 

hoofddoelstellingen zijn: bescherming en ontwikkeling 

van natuur en landschap, natuurgerichte recreatie, 

communicatie & educatie en onderzoek.

Sinds 2012 worden de Nationale Parken niet langer als 

rijkstaak beschouwd. Alleen de aanwijzing en begren-

zing is nog de verantwoordelijkheid van het Rijk. De 

financiering, de organisatiestructuur en de benoeming 

van de onafhankelijke voorzitters wordt aan de Natio-

nale Parken overgelaten. De provincie Noord-Holland 

heeft besloten Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

jaarlijks financieel te steunen en tot en met 31 decem-

ber 2021 te voorzien in het secretariaat.

Landelijke ontwikkelingen Nationale Parken
Het ministerie van Economische Zaken heeft samen 

met provincies, terreinbeheerders, groene partners  

en nieuwe partijen uit het bedrijfsleven in 2015 het 

‘Programma Nationale Parken’ opgesteld. De ambitie 

van het programma is o.a. om van de afzonderlijke 

Nationale Parken samen een sterk merk te maken, 

waarin zij ieder hun eigen positie innemen. Dit op 

basis van de unieke waarden, het verhaal van de 

gebieden en de goede voorzieningen en belevings-

mogelijkheden die er zijn.

 
Nationale en Europese samenwerking
Nationaal Park Zuid-Kennemerland werkt samen met 

de andere Nederlandse Nationale Parken in het SNP, 

Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken. 

 

De Nationale Parken en SNP zijn lid van de Europarc 

Federation. Jaarlijks komen de leden van Europarc 

Federation bij elkaar. De Europarc conferentie 2019 

werd gehouden in oktober, in Letland. Verschillende 

medewerkers van Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

waren erbij. Thema van de conferentie: Nature on 

your mind. 

Inleiding

GROOT OLMEN © RUUD MAASKANT
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Overlegorgaan
In Nationaal Park Zuid-Kennemerland werken beheer-

ders, overheden, IVN Natuureducatie en particuliere 

eigenaren samen op het gebied van natuur, recreatie, 

communicatie & educatie en onderzoek. Het bestuur-

lijk platform (‘Overlegorgaan’) komt minstens vier keer 

per jaar bijeen om te overleggen over plannen, projec-

ten en financiën. Het secretariaat van het Overlegor-

gaan is gehuisvest bij de provincie Noord-Holland. 

Er waren in 2019 personele wisselingen. Wethouder 

mevrouw Sikkema van gemeente Haarlem werd  

opgevolgd door Robbert Berkhout, wethouder Gert 

Toonen van gemeente Zandvoort werd opgevolgd 

door Ellen Verheij.

Het Overlegorgaan heeft in 2019 vergaderd op:  

22 maart, 28 juni, 10 november en 13 december. 

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, vertegenwoordiger van natuur-

verenigingen Zuid-Kennemerland en de Stichting 

Duinbehoud. De Adviescommissie bereidt vergaderin-

gen van het Overlegorgaan voor.

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 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 juli 2019 de jaar-

rekening 2018 en op 10 januari 2019 het Bestedingen-

plan 2019 vastgesteld. Het stichting bestuur nam 

verder kennis van de controleverklaring van de 

accountant bij de jaarrekening 2018.

De volledige samenstelling van Overlegorgaan, 

Adviescommissie, en Stichting in 2019 is weergegeven 

in bijlage 1.

1. 
Bestuurlijke organisatie

TAPUIT TUSSEN VIOOLTJES © 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 er 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. 

2. 
Natuurbehoud en Ontwikkeling

NATURA 2000 © MENNO VAN DEN BOS
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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. 

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, zijn drie natuurbruggen 

aangelegd die gezamenlijk meer dan 7.000 hectare 

uniek natuurgebied verbinden. 

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

verbinding tussen de Amsterdamse Waterleiding-

duinen (AWD) en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 

Ter hoogte van de Stokmansberg (AWD) gaat de Zand-

poort over de drukke Zandvoortselaan naar Konings-

hof (Nationaal Park Zuid-Kennemerland). 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 2020-

2024. 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. 

HAARLEM

AERDENHOUT

BLOEMENDAAL

NATUURBRUG
ZEEPOORT

NATUURBRUG
DUINPOORT

NATUURBRUG
ZANDPOORT

BLOEMENDAAL
AAN ZEE

ZANDVOORT

OVERVEEN

ZANDHAGEDIS © RUUD MAASKANT

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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Natuurbrug Zeepoort 
De natuurbrug Zeepoort is 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 inpassing. 

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.

Natuurbrug Duinpoort
Na het afwerken en opruimen is de natuurbrug 

Duinpoort in 2018 opgeleverd. Inmiddels zijn de drie 

natuurbruggen in Zuid-Kennemerland een feit.

NATUURBRUG ZEEPOORT © wUrck

ARTIST IMPRESSION NATUURBRUG DUINPOORT

HAZELWORM © RUUD MAASKANT
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Duinen vertellen oorlogsverhalen
In 2019 is de tentoonstelling Duinen vertellen oorlogs-

verhalen ontwikkeld en voorbereid. Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland heeft een financiële bijdrage ge -

leverd aan de ontwikkeling en uitwerking van de ten-

toonstelling. In mei 2020 is in het Bezoekers centrum 

De Kennemerduinen de tentoonstelling ge opend. In 

de tentoonstelling en het Expo speurboekje vertellen 

vijf personages hun verhaal over de oorlogsperiode in 

en rond Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het kind, 

de begrafenis ondernemer, de Duitse soldaat en de 

journalist waren op verschillende manieren verbon-

den aan het Nationaal Park, toen nog bekend als de 

Kennemerduinen. Zij vertellen over de bouw van de 

Atlantikwall, de duinen als woon- en werkgebied, als 

verboden gebied voor omwonenden, en als laatste 

rustplaats van verzetsstrijders.

Het personage van de boswachter laat zien waar de 

sporen nog zichtbaar zijn in het Nationaal Park en 

hoe groot de veerkracht van de natuur was na deze 

verwoestende periode.

3. 
Cultuurhistorie

BRON: ARCHIEF COEN VAN OOSTEROM

Tentoonstelling over de sporen van WOII in de natuur

vertellen
Duinen
oorlogsverhalen

Tentoonstelling Duinen vertellen oorlogsverhalen 
 
De duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland vormden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog het dramatische toneel van de bouw van een omvangrijke verdedigings-
linie: De Atlantikwall. Veel sporen van deze verdedigingslinie, die de Duitse bezetter 
bouwde langs de hele West-Europese kust, zijn nog aanwezig in het duinlandschap.
 
In de tentoonstelling 'Duinen vertellen oorlogsverhalen' vertellen vijf personages over de 
oorlogsperiode in en rond Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De boswachter, het kind, de 
begrafenisondernemer, de Duitse soldaat en de journalist waren op verschillende manieren 
verbonden aan het Nationaal Park, toen nog bekend als de Kennemerduinen. 
 
De tentoonstelling is te bezoeken in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen in Overveen. 
De tentoonstelling is een initiatief van PWN in samenwerking met Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding in Nederland. 

Nu te zien 
in Bezoekerscentrum
De Kennemerduinen

HET EXPO SPEURBOEKJE
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Inleiding 

IVN Natuureducatie heeft van het Ministerie van Land-

bouw, Natuur en Voedselkwaliteit de taak gekregen 

om de commu nicatie en educatie in de Nationale 

Parken inhoude lijk te ondersteunen en te coördine-

ren. IVN levert daartoe binnen elk Nationaal Park een 

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

coördinator, Gwen Pellinkhof, werkt nauw samen met 

de secretaris van het Nationaal 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 natuurgerichte recreatie en het 

stimuleren van natuur- en milieu educatie, verder 

vorm. Ook staan daarin onder meer de met de samen-

werkende 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.

Merkidentiteit 
In 2019 heeft de werkgroep Strategische Communi-

catie en Educatie (C&E) van Nationaal Park Zuid- 

Kennemerland de merkidentiteit van het Nationaal 

Park verder doorontwikkeld. Dit resulteerde uiteindelijk 

in een mooie en handzame merkgids waarin alle kern-

waarden en het basisverhaal van ons Nationaal Park 

mooi zijn weer gegeven met bijpassende beelden. Dit 

traject liep deels door tot in het begin van 2020. 

Samenwerking 
Verder is de samenwerking tussen de diverse stake-

holders zoals gastheren en partners verder geïn-

tensiveerd. Nadruk lag op de Europese Dag van het 

Nationaal Park op 24 mei met de ontwikkeling van  

‘de Schatkaart van Nationaal Park Zuid-Kennemerland’, 

aanscherping van onze content en gebruik communi-

catiekanalen, de vrijwilligersactiviteiten en de ontwik-

keling van de merkgids. We zien dat er weer met een 

grote mate van vertrouwen steeds vaker de samen-

werking opgezocht wordt met vrijwilligers, onder-

nemers en omwonenden. De eerste NS Buitenpoort 

van Nederland is geopend in Santpoort-Noord, als 

aantrekkelijke duurzame route naar het Nationaal Park. 

Resultaten
We zijn trots op de resultaten die geboekt zijn in 2019 

en zien weer gelijke of toename in cijfers als het gaat 

om aantallen vrijwilligers, bereik PO en VO-scholen 

en online bezoekers van onze site en social. Door het 

jaar heen zijn de adviescommissie en het overlegor-

gaan adequaat geïnformeerd over de activiteiten van 

de werkgroep Strategisch C&E. Onder andere door 

de klankbordsessie met bestaande gastheren en het 

Gastherensymposium in november is het bestaande 

ondernemers en gastherennetwerk van Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland nieuw leven ingeblazen. Ook de 

vernieuwde merkidentiteit en karakteristieken van het 

gebied kwamen hierin uitgebreid aan de orde. 

In deze weergave wordt op hoofdlijnen de activiteiten 

en resultaten van 2019 weergegeven.

 

4. 
Recreatie, Communicatie 
& Educatie

14 15

De identiteit van Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland 
In onderstaand huis zie je samengevat waar Nationaal Park 

Zuid Kennemerland voor staat.

 

Deskundig

Gastvrij

Verbindend

Veelzijdig

Verwondering  
in een oase  

van rust

Natuur en mens in 
symbiose

Vernieuwend

In het wolkje van het huis staat de overtuiging: ‘Natuur en mens in 

symbiose’. Wij geloven in de wederkerige relatie tussen natuur en 

mens. Zo behouden en versterken we de natuur en verwelkomen we 

mensen die het gebied op een gepaste manier gebruiken. 

In de kern van het huis staat onze belofte, het gevoel dat we 

oproepen bij iedereen die met het park in aanraking komt; 

‘Verwondering in een oase van rust’. 

Om het huis staan vijf waarden. Deze beschrijven samen de 

mentaliteit en stijl van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Aan de 

basis staan de ankerwaarden ‘Deskundig’ en ‘Veelzijdig’. Deze 

waarden zijn al sterk aanwezig en willen we niet kwijt. 

Aan de dakgoot de aspiratiewaarden ‘Gastvrij’ en ‘Vernieuwend’. 

Deze waarden zijn al enigszins aanwezig en met wat extra aandacht 

kunnen we hier meer uit halen.

De waarde aan de punt van het dak is de eigenwaarde, de waarde 

waar we het meest om bekend willen staan: ‘Verbindend’. 

MERKIDENTITEIT
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Ga voor alle routes en de fiets- en wandelkaart naar het Bezoekerscentrum 
of bezoek onze website: www.np-zuidkennemerland.nl.

*  Deze routes zijn via een app (Apple en Android) te downloaden: zoek op 
'Eerebegraafplaats'. Onder de voetstapjes-button vind je twee wandelroutes 
naar een aantal vindplaatsen in het PWN-gebied. Let wel: de wandelroutes 
starten vanaf het Bezoekerscentrum aan de Zeeweg in Overveen. De app 
geleidt je d.m.v. Google Maps naar de vindplaatsen.

Wandel- en Fietsroutes in 
Nationaal park Zuid Kennemerland

Duin en Kruidberg - witte route • 2 km

Heerenduinen - groene route • 4,5 km

Middenduin - Kamperberg - rode route • 4 km

Zuid-Kennemerland - 35 km

Koevlak - Bleek en Berg - 9,5 km

Eerebegraafplaats* - route app • 2,5 km

2

3

4

5

6

Koevlak - Parnassia - blauwe route • 9 km

Elswout - blauwe route • 2 km

Wandeling langs vindplaatsen slachtoffers 
Eerebegraafplaats* - route app • 2,5 km
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Tegen inlevering van deze voucher  
bij Bezoekerscentrum

 D
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‘SCHATKAART VAN NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND’ TER ERE VAN DE DAG VAN HET NATIONAAL PARK
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Omwonenden

Ambitie 
• Mensen in het hart raken, verhogen trots 

• Diversiteit van het park laten ervaren

• Informeren en inspireren van de regio

Uitgevoerde Activiteiten/Resultaat 
• Analyse van huidige communicatie kanalen en 

nieuwsbrief hebben gezorgd voor een frisse blik 

en aanpassingen van onze communicatie richting 

de omwonenden. De nieuwsbrief heeft een ver-

nieuwde lay-out gekregen in samenspraak met de 

C&E werkgroep. 

• De exposure van Nationaal Park is via pers, Insta-

gram en facebook weer toegenomen ten opzichte 

van 2018. De interactie (likes &delen) via de ver-

schillende kanalen wordt steeds groter. Dit blijft een 

mooie manier om geïnteresseerden te informeren 

en te betrekken.

• Communicatieve ondersteuning partners bij 

(burger)initiatieven, natuurwerkdagen, informeren 

en werving deelnemers voor belevings- en vrijwil-

ligersactiviteiten, onder meer door het 4 maal per 

jaar uitbrengen van een activiteitenflyer, vullen en 

onderhoud website, inzet social media en frequent 

uitbrengen van een vernieuwde en frisse nieuws-

brief, meer gericht op vakanties aangevuld met 

korte nieuwsflitsen. 

•  Kidsproof is een prettige samenwerkingspartner 

met een groot bereik in de regio voor gezinnen met 

kinderen. Dit blijft een belangrijke doelgroep voor 

ons. 

• Advertenties in schoolreis magazines. Focus ligt 

echt op directe regio ook in media gebruik, geen 

landelijke insteek.

• Ondersteuning recreatieonderzoek: het groot-

schalige onderzoek draait met name op vrijwilligers. 

Een mooie manier om ze te betrekken. Afronding 

vond plaats in 2019. De uitkomsten hiervan dienden 

onder andere als basis voor onze communicatieve 

beslissingen en voor het C&E jaarplan 2020. 

•  De Schatkaart met daarop de natuurschatten van 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is door onszelf 

ontwikkeld met input van alle partners. Een illus-

tratrice heeft een prachtige inspiratie kaart gemaakt 

met hierop onze iconen en karakteristieken. Deze 

kaart is op een ‘booqi kaart’ gedrukt en met oplage 

van 5000 gratis verspreid via Bezoekerscentrum, 

info punten en diverse gastheren. Het is een zeer 

geslaagde campagne geweest met social en web-

site ondersteuning en uitgebreide interviews met 

onze vrijwilligers en boswachters.  

Doel was om bewoners te laten zien hoe mooi het 

Nationaal Park is en welke gebieden het precies 

omhelst. En welke (deel)gebieden ze naast hun 

favoriete ook nog konden bezoeken!

DE SCHATKAART
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GESLAAGDE EN DRUKBEZOCHTE VRIJWILLIGERSDAG  

IN OKTOBER 2019 VAN NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

© ESTHER BOELEN

© GWEN PELLINKHOF

ACTIVITEIT VLINDERLIN
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Dagjesmensen/Toeristen

Ambitie 
•  Uitdragen van de unieke waarden; incidentele 

bezoekers zijn nieuwsgierig geworden naar en 

geraakt door de iconen & karakteristieken van het 

park

• De bezoekers kunnen zich makkelijk oriënteren; 

weten waar wat te vinden is en binnen welke tijd, 

op welke manier het park te beleven is en respec-

teren de zonering

•  Slim omgaan met toenemende bezoekersstromen 

uit de metropoolregio Amsterdam 

Uitgevoerde activiteiten/Resultaat 
•  Website homepage is aangepakt met heldere 

blokken en korte stukken verwijzend naar achter-

liggende pagina’s zoals Schatkaart en de tentoon-

stellingen. 

•  Via de actieve contentredactie van boswachters 

en IVN communicatiemedewerker konden snel 

verhalen, foto’s en actuele ontwikkelingen binnen 

het park worden gedeeld. We zijn met de C&E 

werkgroep ook meer in verschillende deelgebie-

den samen op pad geweest en zo lopend kennis 

gedeeld over elkaars gebied. 

•  Vier keer per jaar komt de activiteiten flyer uit 

met daarin aandacht voor alle activiteiten van alle 

partners. Dit wordt ondersteund met social media, 

nieuwsbief en nieuwsberichten op de website.

• Begeleiding groep studenten In-Holland  

Sustainable toerisme met een opdracht rondom 

Europese vergelijking van bezoekerscentra. Output 

kan worden gebruikt in onze verdere planvorming. 

• Verspreiding algemene flyer onder stakeholders 

zoals ondernemers en gastheren. 

• Met de opening van de eerste Buitenpoort bij 

station Santpoort-Noord is een groene entree 

naar het Nationaal Park gerealiseerd met tijdelijke 

interventies en campagne. Vanuit de regio en vanuit 

Amsterdam werden potentiële bezoekers verleid 

om via een duurzame route naar het Nationaal Park 

te gaan. 

Ondernemers & gastheren

Ambitie 
• Wetenschap dat er een Nationaal Park is, met bij-

behorende win-win

• Trots op het Nationaal Park, Nationaal Park in het 

hart 

• Ondersteunen om zelf actief de waarden en moge-

lijkheden van en binnen het park uit te dragen

•  Ambassadeurs- en gidsfunctie versterken, binding 

versterken, actief netwerk vormen

Uitgevoerde activiteiten/Resultaat 

• Rebranding van Duinenfonds, lancering is door-

gezet naar begin 2020. Kijk hier voor de website 

van Duinenfonds. 

• Gastheren zijn uitgenodigd bij diverse evenemen-

ten zoals de exclusieve avondbijeenkomst voor de 

‘Dag van het Nationaal Park’, opening fototentoon-

stelling en klankbord sessie over gastheerschap 

binnen Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 

• Accountmanagement met bestaande gastheren. 

•  Gastheren/ vrouwen symposium in november was 

een succes en werd goed bezocht door zowel 

bestaande gastheren en potentiele nieuwe gast-

heren, met zo’n 30 aanwezigen. 

• Werving voor de gastherencursus voor in het  

voorjaar 2020 gestart.

•  Participatie in de pilot NS Buitenpoorten Santpoort- 

Noord, officiële kickoff vond in het voorjaar 2019 

plaats vanaf Amsterdam CS naar station met flink 

veel bestuurlijke en persaandacht. Gastheren 

Loopmeesters en Duin en Kruidberg bieden ook 

arrangementen aan op de Buitenpoorten website. 

Coördinator Communicatie en Educatie had actieve 

rol in de werkgroep. 

KINDERACTIVITEITEN
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is voor  
kinderen van alle leeftijden één groot avontuur.

 Ga mee op vleermuisexcursie
 Kruip in de huid van de wolf
 Doe een spannende speurtocht

Bekijk alle activiteiten op de website of neem  
contact op met de balie van het bezoekerscentrum.
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Activiteiten 

zomer 
2019

Welkom in het Nationaal Park!

• Open van zonsopgang tot zonsondergang 
• Toegang is gratis m.u.v. ingang Caprera. 
• Honden beperkt toegestaan. Kijk op onze website.
•  Betaald parkeren bij Bezoekerscentrum, Parnassia en Bleek en Berg.

• Zeeweg 12 • 2051 EC  Overveen
• T 023 5411123 • info@np-zuidkennemerland.nl  
•  Geopend di t/m zo 10.00 - 17.00 uur • En op 2e Paas-, 2e Pinkster- 

en 2e Kerstdag; maandagen in juli, aug, en tijdens schoolvakanties 
N-NL • Gesloten Koningsdag, 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

www.np-zuidkennemerland.nl
@NPZK nationaalparkzuidkennemerland

BIJENORCHIS • NIEUWS VAN DE BOSWACHTER

                      “De natuur is in volle gang en dat is te zien  
en te horen. In de duinvalleien van het Nationaal Park 
pronken de orchideeën. Je vindt er soorten zoals de 
uitbundige moeraswespenorchis en de veel voorkomende 
rietorchis. Wist je dat er wel 20 soorten orchideeën 
voorkomen in het Nationaal Park! Kijk goed om je heen, 
misschien zie jij ze wel staan.
Midden zomer zijn de reeën bronstig. De reegeit maakt 
een hoog ‘fiep’ geluid of maakt een hoge hese ’blaf’ om 
de bokken te lokken. Goed luisteren dus, wanneer je in 
de vroege ochtend of schemer in het park bent. Nadat 
de reegeit bevrucht is, gaat de embryo in kiemrust. Het 
ree is het enige hoefdier dat dit doet. Vanaf december 
ontwikkelt de embryo zich weer, zodat er in het voorjaar 
weer jonge reekalfjes in het duin liggen. Zo weet de 
reegeit zeker dat er voldoende voedsel is. 
Loop je deze zomer in het Nationaal Park, hou je ogen  
en oren dus goed open!”

Nieuws van de boswachter
Rien de Vries van Staatsbosbeheer

Fiepende reeën en veldjes vol orchideeën 

©
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R ACTIVITEITENFLYER

https://www.np-zuidkennemerland.nl/18179/over-het-park/duinenfonds
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OPENING EERSTE BUITENPOORT SANTPOORT-NOORD © MAAIKE POELEN

SCHATKAART - ILLUSTRATIE GEMMA PAUWELS (LINKS) WEBSITE-ONDERSTEUNING MET UITGEBREIDE INTERVIEWS (RECHTS)

REBRANDING DUINENFONDS
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Educatie & onderwijs

Ambitie 
•  Ons streven is om onze bezoekers, individueel en 

in groepsverband bewust te maken van het belang 

van natuur 

•  We helpen met onze programma’s het landschap te 

interpreteren en helpen bezoekers zich te verwon-

deren 

• De educatieve producten en diensten zijn zowel 

gericht op kennisoverdracht en beleving in het 

Nationaal Park als in de regio

•  Huidig aanbod VO-Dilemmabox doorontwikkelen

Uitgevoerde activiteiten/Resultaat 
•  De Dilemmabox is doorontwikkeld met een nieuwe 

casus vanuit PWN over de zandverstuivingen bij het 

fietspad van de Noord West Natuurkern: ‘Veel zand 

een bak vol ellende’ Deze casus is bij 3 VO-scholen 

uit regio van het Nationaal Park getest. Dit liep deels 

door tot in 2020 (eindpresentatie vond toen nog 

plaats).

• We zijn er met name voor de primair en voortge-

zet onderwijs scholen uit de directe regio van het 

Nationaal Park. Schoolreisjes, juffendagen en uitjes 

dit jaar stabiel gebleven. Belangrijk is de draagkracht 

van het gebied te respecteren. We kunnen dit aantal 

niet enorm blijven uitbreiden, maar richten ook 

meer op kwaliteit van onze producten en duurzame 

verbinding met de regio. 

• Voor het thema WO II zijn de eerste stappen gezet 

voor het ontwikkelen van educatief materiaal voor 

groep 7 en 8. Het bleek wel lastig te zijn om hier-

voor een geschikte externe partner te vinden en de 

interne content kwam ook bijna niet boven water 

bij de verschillende partners. Dus hebben we ervoor 

gekozen om een opdrachtenboekje te ontwikkelen 

dat aansluit op het bezoek van de tentoonstelling in 

2020. Dit proces loopt verder in 2020.

•  Voor groep 3 en 4 van primair onderwijs hebben 

we gezamenlijk met de partners een Grote grazers 

concept bedacht. Hierin hebben we ‘Voorpret-

lessen’, bezoek aan het Nationaal Park en edu-

catieve buitenopdrachten aansluitende op de 

leerdoelen samen gebracht. Een educatief mede-

werker binnen IVN heeft dit samen met de Coördi-

nator C&E verder opgepakt. Dit zal in 2020 verder 

worden vormgegeven en getest binnen een drietal 

scholen in de regio. 

• De tentoonstelling ‘Door de ogen van de Wolf’  

op het bezoekerscentrum was een groot succes!  

Jong en oud konden zich verdiepen in de wereld 

van dit intrigerende beest. Nationaal Park heeft 

deze tentoon stelling ondersteund in al haar com-

municatie middelen. De daarop volgende Foto-

tentoonstelling ‘In het oog, in het hart’ is meer 

gericht op een volwassen doelgroep. 

TENTOONSTELLING ‘DOOR DE OGEN VAN DE WOLF’

TENTOONSTELLING ‘DOOR DE OGEN VAN DE WOLF’ IN 

BEZOEKERSCENTRUM DE KENNEMERDUINEN
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Speciale projecten

Ambitie  
• Project Vernieuwing communicatiemiddelen:  

merkwaarden en ontwikkeling merkgids 2.0  

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

•  Samen Gastvrij  zie ook Ondernemers en  

gastheren

•  Werven, opleiden en binden vrijwilligers

Uitgevoerde activiteiten/Resultaat 
Traject merkidentiteit vervolg en doorontwikkeling 

• Afstemming met landelijke en regionale ontwik-

kelingen aangaande merkidentiteit zoals door 

Nationaal Parken Bureau ingezet. De Coördinator 

Communicatie en Educatie is actief aangehaakt bij 

het kennisnetwerk merkontwikkeling.

• Omzetten uitkomsten Minisymposium Merk-

identiteit naar duidelijke eenduidige kernwaarden 

en het ontwikkelen van een gedragen basisverhaal. 

Dit liep deels door in 2020. Doel is uiteindelijk 

een merkgids te ontwikkelen voor Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland in de lijn van de andere  

Nationale Parken die ons al voor gingen. 

• Direct verwerken nieuwe bevindingen in nieuwe 

communicatiematerialen zoals flyers, brochures en 

rebranding Duinenfonds.

Samen Gastvrij

•  De klankbordsessie ‘Gastheerschap binnen het 

Nationaal Park’ met een select aantal diverse 

bestaande gastheren was een goed moment om 

het huidige concept eens goed onder de loep te 

nemen. Uitkomsten werden gedeeld in de Advies-

commissie en Overlegorgaan vergaderingen en 

vervolgens door een bestaande gastheer gepresen-

teerd op het Gastherensymposium in november. 

•  Het Gastherensymposium dat al eerder werd 

genoemd, met als doel bijscholing en verbinding 

houden met de partners en ontwikkelingen in het 

Nationaal Park. Naast een plenair programma dat 

werd verzorgd door partners van Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland waren er ook workshops ‘foto-

grafie met je smartphone’ en een ‘creatieve sessie 

met Juttersgeluk’. Dit vond plaats in en rondom 

Gastheer Parnassia. 

• Het wandel-/fietsarrangement met Thijsse’s Hof 

en ’t Duincafé is goed onder de loep genomen en 

ingekort. De frequentie waarin het werd aange-

boden ging ook omlaag naar drie momenten in het 

jaar. Hierdoor hebben we meer deelnemers getrok-

ken. De Thijsse tour komt zo goed tot zijn recht. 

Werven, opleiden, binden vrijwilligers

• Jaarlijkse vrijwilligersavond in april met opkomst 

van 70 vrijwilligers, lezing rondom thema ‘Dood 

doet leven’ door Elke Wenting van de Wageningen 

UR.

• De druk bezochte vrijwilligersdag op Buitenplaats 

Elswout in het najaar met 100 enthousiaste deel-

nemers. Er was een plenair deel over Buitenplaatsen 

in ons Nationaal Park door Rien de Vries van Staats-

bosbeheer en daarnaast diverse outdoor workshops 

van onder andere Gastheren, een herboriste en de 

Thijsse tour.

FOTOTENTOONSTELLING ‘IN HET OOG, IN HET HART’
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GASTHEREN SYMPOSIUM 2019



Bezoekerscentrum

In 2019 heeft bezoekerscentrum De Kennemerduinen  

in totaal circa 252.043 bezoekers ontvangen. Het 

bezoekerscentrum is zes dagen per week geopend, 

tijdens de schoolvakanties zeven dagen per week,  

en vervult een centrale rol in de communicatie en 

edu catie voor Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

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

bezochte bezoekerscentra in Nederland. Het is een 

belangrijke publiekstrekker en ontvangstlocatie voor 

zowel regio bewoners als toeristen. 

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. 

119 activiteiten
Het bezoekerscentrum heeft met behulp van de 

vrijwillige Nationaal Park-gidsen 119 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  

hiervoor het informatiepunt, de boekingen gaan via 

een link naar de site van de betreffende partners.

Scholen
Trend is al jaren dat groepen 1 en 2 het vaakst naar het 

bezoekerscentrum komen voor een excursie met gids. 

Daarna volgt de onderbouw/middenbouw, waarbij 

dieren het populairste onderwerp van het bezoek is. 

Tevens trend op basisscholen is duurzaamheid en/of 

klimaat. Hier wordt vaak aan gewerkt met projecten of 

acties.
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BEZOEKERSCENTRUM © ANNEMARIEKE VAN DEN BROEK

Activiteit
Aantal

activiteiten 
2019

Aantal  
deelnemers 

2019

Schoolexcursies (max. 30 leerlingen per excursie) 43

Schoolreisjes (max. 100 kinderen per schoolreisje) 5

Activiteiten en excursies  
Bezoekerscentrum

119 2377

Activiteiten en excursies partners * 100 1200

Groepsaanvragen 62 1200

Evenementen Bezoekerscentrum ** 9.574

* IVN Zuid-Kennemerland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer 
** NP Winterwandeling, Duin Survival Dag, Lichtjestocht, Schaapscheerdag, Kerstmarkt
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Tentoonstellingen
De tentoonstelling ‘Door de ogen van de Wolf’ is van 

22 december 2018 tot 1 oktober 2019 geweest. In 

die periode is er een duidelijke stijging van bezoekers 

geweest. Vooral in de eerste drie maanden. In totaal 

hadden we 12.324 bezoekers meer dan in 2018 over 

dezelfde periode. De tentoonstelling had ook een 

spontaan effect op de vrijwilligers: De schoolgidsen 

hebben op eigen initiatief een excursie ‘Kruip in de 

huid van de wolf’ ontwikkeld en deze is elke school-

vakantie meerdere keren georganiseerd.

Mogelijk door de vrijwilligers, flexkrachten en 
vaste krachten
Al deze activiteiten werden ook in 2019 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.

TENTOONSTELLING ‘DOOR DE OGEN VAN DE WOLF’



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. 
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WANDELAARS IN HEERENDUINEN

     Toeristische groei  
         en kwetsbare natuur:  
hoe laten we dat samengaan?

VISIE DUURZAAM TOERISME 
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In totaal zijn 500 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 oktober was de jaarlijkse vrijwilligersdag. Dit jaar 

in het eigen Nationaal Park in de modelboerderij op 

buitenplaats Elswout. Er waren voor de vrijwilligers 

diverse activiteiten georganiseerd zoals een zintuigen-

wandeling en een workshop smartphone fotografie.

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.

Subsidie voor vrijwilligers
• Nationaal Park Zuid-Kennemerland stelt jaarlijks 

€ 5.000 beschikbaar voor vrijwilligersgroepen die 

kleine natuurprojecten uitvoeren. Welke organisa-

ties ontvingen in 2019 subsidie?

• KNNV-Paddenwerkgroep Brouwerskolkweg ontving 

een subsidie voor het overzetten van padden. Dit 

met als doel het instand houden van amfibieën die 

trekken van Midddenduin en Brouwerskolkpark naar 

de Brouwerskolk en hun plaats in de ecologie. De 

amfibieën migreren van Midddenduin en Brouwers-

kolkpark naar de Brouwerskolk, leveren hun plaats 

in de ecologie en de voedsel kringloop.

• Omdat er in 2019 verder geen aanvragen zijn 

ontvangen, heeft het stichtingbestuur besloten om 

het restant van de subsidie beschikbaar te stellen 

voor de excursies die georganiseerd zijn op de 

vrijwilligers dag 10 oktober 2019.

5. 
Vrijwilligers

VRIJWILLIGERSDAG IN OKTOBER © ESTHER BOELEN

INZET VRIJWILLIGERS STAATSBOSBEHEER



Nationaal Park Zuid-Kennemerland | Jaarverslag 2019 24

In 2018-2019 is een groot recreatieonderzoek gedaan 

in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Gedurende 

een jaar werd er maandelijks aan bezoekers in elf 

deelgebieden gevraagd mee te doen aan de enquête. 

De opzet is zo gekozen, dat het onderzoek goed te 

vergelijken is met het vorige onderzoek uit 2008. 

Natuurmonumenten trok het onderzoek en heel veel 

vrijwilligers en medewerkers van verschillende partners 

hebben geholpen in het veld.

Bij het onderzoek was het ook de bedoeling om 

bezoekers te tellen door middel van wifi-tracking.  

Dit is helaas door technische problemen niet gelukt. 

PWN kijkt nog hoe op een andere manier het aantal 

bezoekers in beeld gebracht kan worden.

Resultaten
Uit de vragenlijst bleek dat mensen het gebied enorm 

waarderen, het rapportcijfers is gemiddeld 8,5! Kern-

woorden zijn: rust, natuur, dichtbij. Het hoge respons-

percentage (64%) geeft een hoge betrokkenheid aan. 

Belangrijke dingen voor bezoekers zijn rust, meubilair 

en de kwaliteit van paden en routes. Hinder ondervindt 

men van hoge snelheden op fietspaden, fietsers-

wande laars onderling, brommers en grote groepen. 

Het gebied is van groot belang voor de regio, wat blijkt 

uit veel herhalingsbezoek (66% meer dan wekelijks) 

en dat 84% van de bezoekers woonachtig is binnen 

een straal van 10km. Qua motieven en activiteiten zijn 

er verschillen tussen de deelgebieden. De keuze voor 

een deelgebied wordt vooral bepaald door de afstand, 

de natuur en de voorzieningen.

Vergeleken met 2008 is het aandeel sporters gegroeid 

en zijn er meer langere bezoeken. Rust is belangrijker 

geworden. Er is meer hinder van snelle fietsers en 

groepen hardlopers en fietsers. De grote grazers  

werden in 2008 als hinderpunt genoemd, maar  

worden nu (op 1 reactie na) als positief ervaren.

Het onderzoek bevestigt veelal wat beheerders dage-

lijks zien en meemaken. Er zijn een aantal eyeopeners 

en wensen waarmee beheerders aan de slag kunnen.

6. 
Onderzoek

WANDELAARS IN DE STUIFDUINEN

GROTE GRAZERS (WISENTEN) © RUUD MAASKANT
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Bijlage 1

Samenstelling Overlegorgaan 2019
Dhr. C. Roem  voorzitter Overlegorgaan

Mw. C.C. Zwemmer-Dekker  secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

Dhr. A. Pander  Natuurmonumenten

Mw. R. Tienkamp  Staatsbosbeheer

Mw. J. Cuperus  PWN

Mw. M. Holland  PWN 

Mw. J. Groen  Provincie Noord-Holland

Mw. P. Schut  regiodirecteur IVN Natuureducatie

Dhr S. Dinjens  wethouder gemeente Velsen 

Dhr. R. Berkhout  wethouder gemeente Haarlem

Mw. E. Verheij  wethouder gemeente Zandvoort

Dhr. H. Wijkhuisen  wethouder gemeente Bloemendaal

Dhr. B. Lensink  namens particuliere eigenaren

Samenstelling Adviescommissie 2019
Mw. M. Holland  PWN  

Mw. C.C. Zwemmer-Dekker  secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

Mw. M. Kuipers  PWN

Mw. J. van der Vegte  Natuurmonumenten

Dhr. J. van Assema  Staatsbosbeheer

Dhr. D. Vonk  natuurverenigingen Zuid-Kennemerland

Mw. M. Slot en Mw. E. Hin  Gemeente Haarlem

Mw. I. Storm  Gemeente Bloemendaal

Mw. T. Olivier  Gemeente Velsen

Dhr. M. Janssen  Stichting Duinbehoud

Mw. G. Pellinkhof  IVN Natuureducatie

Samenstelling bestuur Stichting Ondersteuning Overlegorgaan  
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2019
Dhr. C. Roem  voorzitter 

Dhr. H. Wijkhuisen  secretaris/bestuurslid 

Mw. S. van Wesemael  penningmeester

Mw. C.C. Zwemmer-Dekker  secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

Bijlagen
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Bijlage 2

Gastheren Nationaal Park in 2019
• Bezoekerscentrum De Kennemerduinen, Overveen

• Camping de Duindoorn, IJmuiden aan Zee

• Camping De Lakens, Bloemendaal aan Zee

• Coaching Natuurlijk!, Haarlem

• Dao2change, wandelcoach

• De Ochtendploeg

• Droompark Buitenhuizen, Velsen-Zuid

• Duincafé De Kennemerduinen/De Karmeliet, Overveen

• Fa. Ekogron, Santpoort-Zuid

• Flairbnb, Heemstede

• Gevleugelde Woorden

• Goesting Events BV, Heemskerk

• Hoeve Duin & Kruidberg, Santpoort-Noord

• Kraantje Lek, Overveen

• Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort-Noord

• Loopmeesters.nl

• Manege Kennemergaarde, Santpoort-Noord

• Manege Rückert, Zandvoort

• marjoleink - actieve loopbaancoaching

• Pieter Vermeulen Museum, Driehuis

• Plattelandscafé de Doofpot, De Zilk

• Recreatieschap Spaarnwoude

• Restaurant De Uitkijk, Bloemendaal

• RUIG-Haarlem

• The Read Shop Express - VVV IJmuiden

• Strandpaviljoen Beach Inn, IJmuiden aan Zee

• VVV Zandvoort

HOOGLANDERS EN WISENTEN © RUUD MAASKANT
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december 2020

Coördinatie en tekstredactie:

Christel Zwemmer-Dekker, secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland  

en Saskia Thomson, IVN Natuureducatie

 

Teksten: 

Cees Roem, Voorzitter Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Jowien van der Vegte, Natuurmonumenten 

Gwen Pellinkhof, IVN Natuureducatie

Linda de Jong, Bezoekerscentrum De Kennemerduinen 

Erica Gijzen, Bezoekerscentrum De Kennemerduinen

Christel Zwemmer-Dekker, secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Marieke Kuipers, PWN 

Eindredactie: 

Saskia Thomson, IVN Natuureducatie

Opmaak: 

Chantal Vansuyt, Inpetto-ontwerp

Colofon
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