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Voor je ligt het Jaarverslag 2020 van Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland. Met dit verslag legt de Stichting 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland verantwoording 

af over haar functioneren in het boekjaar 2020,  

over de keuzes die zijn gemaakt en de activiteiten  

die zijn uitgevoerd. Dit verslag is zowel bedoeld  

voor formele externe verantwoording, als voor de  

informatieverstrekking aan belanghebbenden  

en belangstellenden.

2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten.  

Een jaar dat in het teken stond van COVID-19.  

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen vonden veel 

mensen de weg naar ons Nationaal Park. Het maakte 

het belang van onze natuur voor de samenleving  

nog eens extra duidelijk.

Er stonden veel activiteiten op de agenda rondom de 

viering van het 25-jarig bestaan van Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland. Met alle partners, Gastheren en 

-vrouwen, vrijwilligers en betrokkenen hebben we 

manieren gevonden om stil te staan bij dit jubileum, 

hetzij live in aangepaste vorm, hetzij online. 

Groot aantal bezoekers
Het bestuur heeft gemerkt dat de druk op de natuur 

en ons Nationaal Park vanwege de lockdown is toe-

genomen: het aantal bezoekers was groot.  

Onze partners hebben meerdere malen de toegangs-

wegen moeten afzetten en ze hebben gericht 

aan bezoekersmanagement moeten doen om de 

be zoekers stromen in goede banen te leiden.

Ondanks de belangstelling om ons te bezoeken, heeft 

de horeca hier niet optimaal van kunnen profiteren. 

Een hard gelag. Wij hebben als bestuur moreel steun 

kunnen bieden door onze horecapartners, Gastheren/

vrouwen en ambassadeurs een hart onder de riem  

te steken en hen bij onze communicatie-uitingen  

te betrekken. De digitale vindingrijkheid van alle 

betrokkenen bij het Nationaal Park heeft hierbij een  

rol gespeeld. 

Er zijn ook lichtpunten te benoemen: het bestuur 

is druk doende geweest met de aanvraag van een 

LNV-subsidie in het kader van de koers ‘Nationaal  

Park nieuwe stijl’. Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

heeft hiertoe in het voorjaar van 2020 een werk-

bezoek gearrangeerd voor de Directeur Natuur en 

Bio diversiteit, Ministerie LNV en vertegenwoordiger  

Provincie Noord-Holland. Medio december 2020 

heeft de stichting de beschikking van de Tijdelijke 

Regeling Ondersteuning Nationale Parken 2021-2024 

ontvangen. Deze subsidie heeft ten doel: verdere 

(gebieds)ontwikkeling en een kwaliteitsimpuls voor 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 

Internationale conferentie
COVID-19 heeft een wissel getrokken wat betreft 

onze deelname aan de Europarc Conference. Deze 

internationale conferentie zou in 2020 in Oostenrijk 

plaatshebben en in 2021 in Nederland. Dit wordt 2022 

(Oostenrijk) en 2023 (Nederland). 

Gedurende het hele jaar heeft de voorzitter ons  

Nationaal Park vertegenwoordigd bij bijeenkomsten 

van het Samenwerkingsverband Nationale Parken 

(SNP). 

Graag sluit ik af door iedereen te bedanken die op 

welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd  

aan het Nationaal Park in het uitzonderlijke jaar 2020! 

Namens de Stichting en haar bestuur, 

Overveen, juli 2021

Drs. C. Roem MBA

Voorzitter

Voorwoord
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Nationaal Park Zuid-Kennemerland omvat het 

duingebied tussen IJmuiden en Zandvoort en wordt 

aan de oostkant begrensd door de binnenduinrand 

waarin enkele cultuurhistorisch waardevolle land-

goederen liggen. De totale oppervlakte bedraagt 

zo’n 3700 ha. 

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland werken ver-

schillende partijen samen: de gemeenten Bloemen-

daal, Zandvoort, Velsen en Haarlem, de beheerders 

PWN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de 

provincie Noord-Holland, IVN Natuureducatie en 

particuliere landgoedeigenaren. De partners werken 

samen aan de uitvoering van een meerjarig beleids-

plan (‘Beheer- en Ontwikkelplan 2014-2024’) en het 

projectplan ‘Op weg naar toekomstbestendig  

Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2021-2024’.

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.

De financiering, de organisatiestructuur en de  

benoeming van de onafhankelijk voorzitter is de 

verantwoordelijkheid van de Stichting Ondersteuning 

Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland.  

De provincie Noord-Holland heeft besloten Nationaal 

Park Zuid-Kennemerland jaarlijks financieel te steunen. 

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 

daarvan is onder andere om van de afzonderlijke  

Nationale Parken samen een sterk merk te maken, 

waarin ieder zijn eigen positie inneemt.

In 2020 heeft Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

een projectplan ingediend: ‘Op weg naar toekomst-

bestendig Nationaal Park Zuid-Kennemerland’.  

Half december 2020 heeft RVO namens het  

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

hiervoor een meerjarige subsidie toegekend. Van 2021 

tot 2024 werken de partners van Nationaal Park  

Zuid-Kennemer land het projectplan verder uit.

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

de andere Nederlandse Nationale Parken in Stichting 

Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP). 

De Nationale Parken en SNP zijn lid van de Europarc 

Federation, waarvan de leden ieder jaar bij elkaar 

komen. De Europarc conferentie 2020 zou in  

Oostenrijk plaatshebben, maar vanwege COVID-19 

was de conferentie online. Een herkansing volgt in 

2022.  

Inleiding

DUINLANDSCHAP © RUUD MAASKANT
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Overlegorgaan
In Nationaal Park Zuid-Kennemerland werken  

beheerders, overheden, IVN Natuureducatie en 

particuliere eigenaren samen op het gebied van 

natuur, recreatie, communicatie & educatie en onder-

zoek. Het bestuurlijk platform (‘Overlegorgaan’) komt 

minstens vier keer per jaar bijeen om te overleggen 

over plannen, projecten en financiën. Er was in 2020 

een personele wisseling. Wethouder Sebastiaan 

Dinjens van gemeente Velsen werd opgevolgd door 

Bram Diepstraten. Het Overlegorgaan heeft in  

2020 vergaderd op 27 maart, 26 juni, 9 oktober en  

11 december. 

Adviescommissie
Inhoudelijk wordt het Overlegorgaan bijgestaan 

door de Adviescommissie. Hierin hebben, naast de 

organisaties die in het Overlegorgaan vertegen-

woordigd zijn, ook de volgende partijen zitting: 

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen, de natuur-

verenigingen Zuid-Kennemerland en Stichting 

Duinbehoud. De Adviescommissie bereidt 

vergaderingen van het Overle gorgaan voor.

Strategisch Communicatie en educatieoverleg
Hier hebben alle boswachters publiek, communicatie 

en beleving zitting samen met de Coördinator 

Communicatie en Educatie, de communicatie-

medewerker vanuit IVN en twee medewerkers van 

het Bezoekerscentrum de Kennemerduinen. Samen 

dragen zij zorg voor de vaststelling en uitvoering 

van het jaarplan Strategische Communicatie en 

Educatie. Zo kan er op een eenduidige manier 

vanuit verschillende partners vanuit Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland worden gecommuniceerd. Zij 

brengen ook verslag uit en adviesvragen in bij de 

Adviescommissie. 

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 

verrichten. 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 

vertegenwoordiger van de gemeenten en een 

vertegenwoordiger van de terreinbeheerders uit  

het Overlegorgaan.

Het Stichtingbestuur stelt jaarlijks de jaarrekening, 

bestedingenplannen en accountantscontroles vast.

De volledige samenstelling van Overlegorgaan, 

Adviescommissie, Strategisch Communicatie 

en Educatieoverleg en Stichting Ondersteuning 

OverlegOrgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland  

in 2020 is weergegeven in bijlage 1. 

1. 
Bestuurlijke organisatie

WISENT © RUUD MAASKANT
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Beheerplan Natura 2000

Het 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 

specifiek om het duingebied tussen IJmuiden en 

Noordwijk en delen van de binnenduinrand.

Natuurherstel
Onderdeel van het beheerplan Natura 2000 is het 

natuurherstel waaraan de afgelopen jaren al hard is 

gewerkt. De aandacht ervoor blijft noodzakelijk, vooral 

om de gevolgen van stikstofneerslag tegen te gaan. 

Maatregelen zoals maaien, plaggen, begrazen en  

het herstel van de natuurlijke dynamiek zullen ook  

de komende jaren alle aandacht blijven vragen.  

Evenals de bestrijding van invasieve exoten, zoals  

de Amerikaanse vogelkers. 

In 2020 zijn er uitgebreide Natura 2000-herstelwerk-

zaamheden in Duin en Kruidberg uitgevoerd. Die 

waren groot en ingrijpend en zeer goed zichtbaar.  

Een aantal jaar geleden hebben we de grote zaad-

verspreidende Amerikaanse vogelkersbomen wegge-

haald. In de grond zit nog veel zaad en er komen heel 

veel jonge struikjes op. In grote delen van het gebied 

worden struikjes handmatig, met een steekschop, 

weggestoken. Op plekken waar er teveel bij elkaar 

groeien, pakken we het grootser aan. Ook stukken 

waar alleen maar hoog ruig gras groeit en bijna niks 

anders, nemen we mee. Zo krijgen echte duinplanten, 

bloemen en kruiden meer ruimte. 

2. 
Natuurbehoud en Ontwikkeling

TAPUIT EN DUINVIOOLTJES © RUUD MAASKANT
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In open duin en duingrasland horen struiken en her en 

der een boom te staan. Teveel bomen en teveel massa 

aan struiken maakt dat de kleine planten, bloemen en 

kruiden geen kans meer krijgen. Door bomen weg te 

halen komt er meer wind het gebied in, iets waar de 

Amerikaanse vogelkers niet van houdt, en de typische 

duinplanten die we hier terug willen hebben, juist wel!

In 2020 is het vogelkijkpunt bij het Duinmeer ver-

nieuwd. Het houten hutje dat er tot voor kort stond, 

was al ruim 25 jaar oud en was slecht aan het worden.

COVID-19 en sluiting buitenplaats Elswout
Tijdens de eerste lockdown in 2020 zagen Staatsbos-

beheer en de gemeente Bloemendaal zich genood-

zaakt om buitenplaats Elswout tijdelijk te sluiten. 

Er werd geen gehoor gegeven aan de oproep aan 

bezoekers om thuis te blijven en bovendien negeerde 

een deel van de bezoekers de gebiedsregels waardoor 

er schade ontstond aan de natuur: mensen betraden 

kwetsbare moshellingen en bloemenweides, lieten 

hun hond los lopen, gingen barbecueën of vuurtje 

stoken. Ook waren er grotere groepen die zich  

niet aan RIVM-regel van 1,5 meter afstand hielden. 

Vanaf 8 april 2020 is de buitenplaats twee maanden 

gesloten geweest.

In die tijd kreeg de natuur de kans om de ruimte te 

nemen. Boswachters zagen ganzen op plekken waar 

ze normaal niet zaten, ze zagen ineens hazen, en 

reeën lopen op de paden. In de deur van het Poort-

gebouw gingen roodborstjes en een boerenzwaluw 

broeden, bij de druif bij de ingang een groenling. 

Langs het pad bij de Kleine Vijver gingen lelietjes-van-

dalen groeien. 

Renovatie Koepad
Na jarenlang een tekort aan financiële middelen heeft 

Staatsbosbeheer met hulp van de gemeente Haarlem 

de financiering rond gekregen voor herstel van het 

oude Koepad, het pad tussen het Ramplaankwartier 

en Duinvliet. In juli 2020 heeft de renovatie plaats-

gevonden. De uitdaging was om de oude beuken niet 

te beschadigen en de sfeer van het pad te behouden. 

De verharding bestaat uit natuurlijk materiaal (fijn 

IJssel- en Maasgrind), is water- en luchtdoorlatend en 

geeft een minimale druk op de wortels van de beuken. 

Naast het pad zelf wordt op een aantal plekken de 

beschoeiing aan de slootkanten hersteld.

GERENOVEERD KOEPAD © RIEN DE VRIES

KRANTENBERICHT © NATUURMONUMENTEN

OUDE KOEPAD © RIEN DE VRIES
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In mei 2020 is in Bezoekers-

centrum De Kennemer-

duinen de tentoonstelling 

‘Duinen vertellen oorlogs-

verhalen’ geopend. In de 

tentoonstelling en het 

Expo-speurboekje vertellen 

vijf personages hun verhaal 

over de oorlogs periode 

in en rond Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland. Het 

kind, de begrafenis ondernemer, de Duitse soldaat 

en de journalist waren op verschillende manieren 

verbonden aan het Nationaal Park, toen nog bekend 

als de Kennemer duinen. 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.

De tentoonstelling was een groot succes. 

Ook werd het WO II icoonboekje in eigen beheer 

uitgegeven en goed ontvangen door de volwassen 

doelgroep. Deze bevatte ook een mooie fietsroute 

met audio tour. De fietsexcursie langs de Atlantikwall 

was iedere keer volgeboekt. 

De jachtkamer op buitenplaats Elswout  
in ere hersteld
De entree van Buitenplaats Elswout beschikt over  

een 16de-eeuws poortgebouw. Sinds begin 2019  

wordt deze ruimte verhuurd aan een praktijk voor 

psychologische hulpverlening en psychotherapie. 

Naast de praktijk in de voormalige boswachterswoning 

bevindt zich ook nog een jachtkamer die in gebruik 

was als vergaderruimte van Staatsbosbeheer.  

Deze ruimte is in 2020 gerenoveerd en opgeknapt 

tot een multi functionele ruimte in 18de-eeuwse stijl. 

Tijdens de renovatie kwam, verstopt achter een  

nepplafond, een schitterend plafond tevoorschijn.  

In de gerenoveerde jachtkamer is dit plafond weer 

zichtbaar gemaakt.

3. 
Cultuurhistorie

GERENOVEERDE JACHTKAMER ELSWOUT © RIEN DE VRIES, STAATSBOSBEHEER

Atlantik Wall

Sporen uit WOII 
in de natuur Beleef de Atlantik Wall

in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

www.np-zuidkennemerland.nl@NPZK nationaalparkzuidkennemerland

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 
verdedigingslinie: De Atlantikwall. Veel sporen van deze verdedigingslinie,
die de Duitse bezetter bouwde langs de hele West-Europese kust, zijn nog 
aanwezig in het duinlandschap.
 
Vijf personages vertellen hun verhaal 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. 
 
Je kunt de tentoonstelling tot eind 2020 zien 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

Overlap
plakstrook

tape
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Inleiding 

2020 Was een spannend en onzeker jaar met de 

coronacrisis en alle (in)directe gevolgen die daarmee 

gepaard gingen. De sterk toenemende (regionale) 

bezoekersstromen ten gevolge van de coronamaat-

regelen veroorzaakten druk op onze mooie natuur. 

Ook voor de horeca- en recreatieonder nemers cre-

eerde de coronacrisis onzekerheden. 2020 was tevens 

het jaar waarin Nationaal Park Zuid-Kennemerland 25 

jaar bestond, maar dat hebben we helaas niet groots 

kunnen vieren.

De coronacrisis heeft 

de partners binnen het 

Nationaal Park nader 

tot elkaar gebracht. De 

intensieve en gedreven 

samenwerking van de 

werkgroep Strategische 

Communicatie en Educatie is hier een mooi voor-

beeld van. Samen staan we voor ‘ons Nationaal Park’ 

en hebben we ons, soms bijna wekelijks, vanachter 

het scherm gebogen over de toegenomen drukte 

als gevolg van de actuele coronamaatregelen. Onze 

content moest hier snel op worden aangepast en via 

alle kanalen verspreid worden. Dit vergde snelle en 

adequate acties vanuit de coördinator en het gehele 

Communicatie- en Educatieteam. Er was – en is – 

nog steeds een actieve lijn met de communicatie van-

uit de veiligheidsregio en de omliggende gemeenten.

Samen tegen corona, maar vóór het behouden 
van onze mooie natuur!
De samenwerking tussen de diverse stakeholders zoals 

Gastheren van het Landschap en gebiedsmarketing-

organisaties is verder geïntensiveerd, onder andere 

ter ondersteuning van de communicatie rondom ons 

Zilveren Jubileumjaar en de allereerste Beleefweek.  

In 2020 lag de nadruk vooral op adequate corona-

communicatie, communicatieondersteuning rondom 

25 jaar Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de digitale 

dag van het Nationaal Park, de ontwikkeling van de 

eerste twee Icoonboekjes en de WOII-tentoonstelling 

in samenwerking met PWN. We zien dat er met een 

grote mate van vertrouwen steeds vaker de samen-

werking met vrijwilligers, ondernemers, pers en media 

wordt opgezocht. 

We zijn trots op de resultaten die geboekt zijn in 2020 

en zien weer gelijke of toename van online bezoekers 

op onze website en social media. De magische grens 

van 1.000 volgers op Instagram is ook bereikt. Helaas 

hadden de coronamaatregelen die getroffen werden 

een negatieve invloed op de cijfers als het gaat om 

bereik van scholen (primair- en voortgezet onderwijs). 

Excursies, pilots en buitenlessen konden vaak niet 

doorgaan. Het steeds aanpassen en verzetten heeft 

veel extra tijd en energie gekost. 

Communicatie

Nationaal Park Zuid-Kennemerland was al de achter-

tuin voor de omwonenden, maar door de coronacrisis 

werd de bezoekfrequentie nog vele malen opge-

schroefd. Dit betekende overvolle parkeerplaatsen, 

files en drukke wandel- en fietspaden. Onze toon was 

minder uitnodigend en meer gericht op het opvolgen 

van de gebiedsregels en de coronamaatregelen. 

Via de actieve contentredactie van boswachters en de 

IVN-communicatiemedewerker konden snel verhalen, 

foto’s en actuele ontwikkelingen binnen het Nationaal 

Park worden gedeeld. 

4. 
Recreatie, Communicatie  
& Educatie



Nationaal Park Zuid-Kennemerland | Jaarverslag 2020 10

www.np-zuidkennemerland.nl@NPZK nationaalparkzuidkennemerland

De wisent

Laat je verwonderen 

door het grootste
landzoogdier in Europa
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Ingang Nationaal Park

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen is de groene entree van  
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Je vindt hier onze informatie-
balie en winkel met duurzame cadeaus, een tentoonstelling en  
het Duincafé met een ruim, zonnig terras. De toegang is gratis.

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

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

BEZOEKERSCENTRUM DE KENNEMERDUINEN

Verwondering
in een oase van rust

Verwondering
in een oase van rust

Welkom in het Nationaal Park! 

Open van zonsopgang tot zonsondergang • Toegang is gratis  
m.u.v. ingang Caprera • Wandelen en fietsen alleen op de paden

Plan je bezoek*
Bereikbaarheid per auto en OV
OV: Vanaf de NS-stations Overveen, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid 
en Bloemendaal zijn de oostelijke ingangen van het Nationaal Park goed 
te bereiken. Vanaf NS-station Overveen loop je in ca. 15 minuten naar 
het bezoekerscentrum. Vanaf NS-station Haarlem brengt buslijn 81 van 
Connexxion (richting Zandvoort) je naar het bezoekerscentrum. Uitstappen 
bij halte De Kennemerduinen op de Zeeweg. Ook is het Nationaal Park vanaf 
NS-station Haarlem goed te bereiken met een OV fiets. Auto: Zeeweg 12, 
Overveen en volg de borden ‘Bezoekerscentrum De Kennemerduinen’.

Parkeren
Er is ruime betaalde parkeergelegenheid bij Bezoekerscentrum De Kennemer-
duinen, Parnassia en Bleek en Berg. Bij de andere ingangen is parkeren in 
principe gratis. *

Onze gastheren verwelkomen je
In en rond Nationaal Park Zuid-Kennemerland vind je tal van horeca- en 
recreatieondernemers die zich officieel gastheer van het Nationaal Park 
mogen noemen. Deze ondernemers geven je unieke tips over mooie plekken 
in het Nationaal Park.

Fietsverhuur
• Bezoekerscentrum De Kennemerduinen, tel. 023-5411123
• Rent a Bike Haarlem, tel. 023-5421195 www.rentabikehaarlem.nl

Honden 
Om kwetsbare natuur te sparen zijn honden slechts op enkele plekken 
toegestaan. Bijvoorbeeld in het Brouwerskolkpark, bij Carprera en op het 
strand ten noorden van strandafgang Parnassia tot aan het naaktstrand (los)  
en in Elswout (aangelijnd). 

Paardrijden
Wil je mee met een buitenrit? Neem dan contact op met Manege Ruckert  
in Zandvoort: www.manegeruckert.nl. Kom je met je eigen paard naar het 
Nationaal Park? Bij Koevlak, Bleek en Berg en Parnassia kun je je paardentrailer 
goed parkeren.

Zwemmen
Zwemmen is het hele jaar toegestaan in duinmeer ’t Wed (ingang Koevlak, 
vlakbij het bezoekerscentrum). Er is geen toezicht.

Toegankelijkheid minder validen
Vrijwel alle fietspaden in het Nationaal Park zijn goed toegankelijk voor 
rolstoelen en scootmobielen. Bij het bezoekerscentrum zijn voorzieningen 
beschikbaar en is voor € 5,- per dag een zandrolstoel te huur.

*  Bezoek onze website voor de meest actuele (bezoekers)informatie  
over het Nationaal Park.

www.np-zuidkennemerland.nl
nationaalparkzuidkennemerland

Het gebruik van drones, metaaldetectoren en magneetvissen is in het  
hele Nationaal Park niet toegestaan.

Deel je foto’s en tag ons in je post.
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Activiteiten 

lente 
2020

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 Kerst-, 2e Paas- 
en 2e Pinksterdag, en op maandag in schoolvakanties regio Noord • 
Gesloten Koningsdag, 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

www.np-zuidkennemerland.nl
@NPZK nationaalparkzuidkennemerland

T/M 19 APRIL: 
FOTOTENTOONSTELLING ‘IN HET OOG, IN HET HART’ - BEZOEKERSCENTRUM DE KENNEMERDUINEN
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Boswachter Rien de Vries, Staatsbosbeheer

“Dit jaar bestaat Nationaal Park Zuid-Kennemerland 25 
jaar! Een mooie aanleiding om terug te blikken op een 
van de veranderingen van de afgelopen 25 jaar. Op de 
zanderij, een stuk afgegraven duin waar van 1850 tot 
1948 zand werd afgegraven voor de stadsuitbreiding van 
Amsterdam en Haarlem, is er veel veranderd. Zo zijn alle 
bollen, akkertjes en kleine schuurtjes verdwenen en is 
er een mooi grasland voor terug gekomen. Dit grasland 
wordt verschraald door het te maaien en twee keer per 
jaar volledig onder water te laten lopen met kwelwater 
uit het duin. Hierdoor spoelen de meststoffen uit de akker 
en verschraalt de bodem waardoor de bijzondere duin-
flora terugkeert, deze flora maakt het Nationaal Park zo 
speciaal. Denk aan de parnassia, waterviolier en moeras-
wespenorchis. Maar ook bijzondere libellen, vlinders en  
andere insecten zijn weer te vinden op de oude akker. 
Dit is een van die plekjes die het Nationaal Park zo 
uniek maakt. Op naar 50 jaar Nationaal Park Zuid-
Kennemerland!
 ”

Tip van de boswachter

Van bollenveld tot duinvallei

Duinen vertellen  
oorlogsverhalen
Wie door de prachtige natuur 
van het Nationaal Park Zuid 
Kennemerland struint, zal in 
eerste instantie niet denken 
aan de Tweede Wereldoorlog. 

Toch ligt hier een stuk bewogen geschiedenis uit bezettingstijd dat haar 
sporen onuitwisbaar heeft achtergelaten.

In de tentoonstelling ‘Duinen vertellen oorlogsverhalen’ vertellen we 
het verhaal over de impact van de Tweede Wereldoorlog op het land-
schap. Over de bouw van de Atlantikwall, het duin als woon- en werk-
gebied en als fusilladeplaats waar ruim vierhonderd mensen hun laatste 
rustplaats vonden. En over de opmerkelijke veerkracht van de natuur na 
deze verwoestende periode. 

‘Duinen vertellen oorlogsverhalen’ is een initiatief van PWN in samen-
werking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De tentoonstelling is 
vanaf 5 mei tot en met eind december te bezoeken in Bezoekers centrum 
de Kennemerduinen in Overveen.

MOERASWESPENORCHIS © STAATSBOSBEHEER

Atlantikwall

Sporen uit WOII 
in de natuur 
Ontdek de Atlantikwall
in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

www.np-zuidkennemerland.nl@NPZK nationaalparkzuidkennemerland

MET 
HANDIGE 

ROUTEKAART
EN AUDIO
VERHALEN

ICONENBOEKJES ‘WISENTEN’ EN ‘ATLANTIKWALL’

ALGEMENE FLYERACTIVITEITENFLYER
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Website
De website www.np-zuidkennemerland.nl trok in 

2020 vooral veel nieuwe bezoekers. Slechts een vijfde 

was een terugkerende bezoeker. De home-pagina is 

aangepakt. Heldere blokken en korte stukken ver-

wijzen nu naar achterliggende pagina’s, zoals Dag van 

het Nationaal Park en de tentoonstellingen. 

Pers, Instagram en Facebook
De exposure van Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

is via pers, Instagram en Facebook toegenomen ten 

opzichte van 2019. De interactie (likes & delen) via de 

verschillende kanalen wordt ook nog steeds groter. 

Met name onze persexposure in lokale media en ook 

bij NH-nieuws was groot rondom 25 jaar Nationaal 

Park Zuid-Kennemerland, Beleefweek en Dag van het 

Nationaal Park. De inzet van lokale bloggers zoals 

‘Liefs uit Zandvoort’ en ‘Mugjes’ waren ook succesvol.

We ondersteunen de partners van Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland op communicatief vlak bij 

(burger) initiatieven, natuurwerkdagen, informe-

ren en werving van deelnemers voor belevings- en 

vrijwilligers activiteiten. Dit deden wij in 2020 onder 

meer door driemaal per jaar een activiteitenflyer uit 

te brengen (de wintereditie is door de coronamaat-

regelen in 2020 komen te vervallen), door de website 

van Nationaal Park Zuid-Kennemerland te vullen en te 

onderhouden, social media in te zetten en frequent 

een frisse en actuele nieuwsbrief uit te brengen, vooral 

in aanloop naar de vakantieperiodes aangevuld met 

korte actuele nieuwsflitsen. 

Persberichten
Er zijn diverse persberichten uitgestuurd naar lokale 

media over ons 25-jarig jubileum, onze acties ten 

aanzien van de coronamaatregelen en de Beleefweek. 

Deze werden goed opgepikt door de lokale (online) 

media, zowel digitaal als print.

Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief zien we een kleine groei van 1.819 

naar 1.839 ontvangers. Vergeleken met voorgaande 

jaren is de openrate redelijk stabiel: deze schommelt 

tussen de 45 en 53 procent met een clickrate tussen 

de 7 en 15 procent. De nieuwsbrief wordt goed beke-

ken: ook op de berichten onderaan wordt geklikt.

Flyer
De algemene flyer van Nationaal Park Zuid-Kennemer-

land is vernieuwd met nieuwe teksten en beelden, 

passend bij de merkidentiteit. Er zijn vertalingen 

gemaakt in het Duits en Engels. De flyer is verspreid 

onder stakeholders, zoals ondernemers, Gastheren, 

bibliotheken en het VVV. 

De Dag van het Nationaal Park
Ook in 2020 heeft Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

actief deelgenomen aan de Dag van het Nationaal 

Park. In 2020 stond deze dag in het teken van Natuur 

en Gezondheid met het thema ‘natuur doet je goed’. 

Zie ook video van de Dag van het Nationaal Park 

Elswout. Vanwege de coronacrisis had de dag een 

digitaal karakter. We hebben mooie, lokale media- 

aandacht gekregen, van NH-nieuws en twee radio-

interviews met de Coördinator. 

   Website Dag van het Nationaal Park

Totale bereik 

9.696 gebruikers

Totaal paginaweergaven

14.765 paginaweergaven

12.947 unieke paginaweergave

Online Nationaal Park Quiz

In totaal hebben 4894 bezoekers de quiz gedaan.

http://www.np-zuidkennemerland.nl
https://www.youtube.com/watch?v=UKF1I6K22MM
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Ondernemers en Gastheren  
en -vrouwen van Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland

Lancering Duinenfonds 
Op 12 februari 2020, vlak voor 

de eerste lockdown, vond 

de feestelijke opening plaats 

van het vernieuwde Duinen-

fonds in Bezoekerscentrum De 

Kennemer duinen. Tijdens de opening deelde Agnes 

van den Berg, omgevingspsycholoog en hoogleraar 

natuurbeleving in Groningen, met de aanwezigen haar 

laatste inzichten over het belang van natuur voor de 

gezondheid. Daarna opende gedeputeerde Esther 

Rommel (Natuur en Landschap) officieel de veiling. 

De foto’s uit de tentoonstelling ‘In het oog, in het hart’ 

werden onder leiding van een officiële veilingmeester 

onder de hamer gebracht. De opbrengst komt ten 

goede aan het Duinenfonds. De Gastheren van het 

Landschap waren uitgenodigd bij de lancering van het 

Duinenfonds met de foto tentoonstelling.

Beleefweek 
In het kader van het 25-jarig jubileum van Nationaal 

Park Zuid-Kennemerland werd de eerste Beleef-

week georganiseerd. Tijdens deze week hebben 16 

gast heren en -vrouwen van Nationaal Park Zuid-

Kennemer land met elkaar en met de partners 75 acti-

viteiten in en rond het Nationaal Park georganiseerd. 

Denk aan een natuurwerkmiddag bij het Kennemer-

strand, een Zintuigenwandelingen en heerlijke culi-

naire wandel- en fiets arrangementen. Er zijn mooie 

en waardevolle samenwerkingen ontstaan in een 

onzekere tijd voor de ondernemers. Helaas werd door 

de aangescherpte coronamaatregelen de Beleefweek 

halverwege stilgelegd. Een deel van de activiteiten 

werd geannuleerd. 

De Beleefweek was de eerste keer dat we zo groot-

schalig (uiteraard binnen de coronamaatregelen) heb-

ben kunnen samenwerken met ons Gastheren netwerk. 

De week is ook vanuit citymarketing gepromoot bij 

ondernemers en bewoners.

Cursus Gastheer en -vrouw van het Landschap 
In 2020 heeft de tweede  

Gastheercursus van Natio naal  

Park Zuid-Kennemerland 

plaatsgevonden. Er waren ruim 

20 deelnemers die graag het 

verhaal van ons Nationaal Park 

wilden leren gebruiken in  

hun diensten en producten. 

Vanwege corona hebben we 

maar één fysieke sessie op 

locatie kunnen houden, de rest 

vond plaats via twee webinars. 

Deze werden goed bezocht en 

goed beoordeeld. 

Online workshop 
15 Gastheren en -vrouwen hebben deelgenomen 

aan de online workshop storytelling. We leven in een 

tĳd waarin mensen, organisaties en landschappen 

op grote schaal bezig zĳn met interne- en externe 

herwaardering en daarom op zoek zijn naar betekenis. 

Waarden en betekenisgeving zĳn direct gekoppeld aan 

verhalen. Vandaar de roep om storytelling. Werken 

met verhalen is een reis naar passie en bezieling. 

Verhalen maken op een magische wĳze verbinding; 

verbinding met jezelf, met de ander, met het om -

ringende landschap en met de wereld. Wim Ruis, Chief 

Storytelling bij IVN Natuureducatie, heeft de workshop 

gegeven.

LANCERING DUINENFONDS © GWEN PELLINKHOF
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Educatie en onderwijs

Dilemmabox 
Het educatieprogramma de Dilemmabox voor het 

voortgezet onderwijs kreeg een nieuwe casus vanuit 

PWN, over de zandverstuivingen bij het fietspad van 

de Noord West Natuurkern: ‘Veel zand een bak vol 

ellende’. In 2020 vond de eindpresentatie van de leer-

lingen plaats. Vanwege corona hebben er maar drie 

klassen deelgenomen aan dit educatieprogramma.

In 2020 waren er als gevolg van de coronacrisis en 

de scholensluiting 19 boekingen van het primaire 

onderwijs, ongeveer de helft van normaal. Uitein-

delijk konden er daarvan 8 doorgaan in het najaar. 

De basisscholen zijn vanaf half maart 6 weken dicht 

geweest en waren daarna met halve klassen nog twee 

weken open. We hebben daarom in het voorjaar geen 

excursies kunnen organiseren en geen boekingen 

meer gehad. 

Fietsexcursie Sporen uit WOII
In het najaar was er (relatief) veel belangstelling voor 

de nieuwe fietsexcursie Sporen uit WOII. De scholen 

zijn daar heel enthousiast over en gids Jan Jaap ook. 

Hij wil er graag mee doorgaan. Groep 7 en 8 hadden 

ook de mogelijkheid om de tentoonstelling te be zoe-

ken. De PABO van InHolland kwam de tentoonstelling 

bezoeken met 100 eerstejaars leerlingen in de eerste 

week van september.

WO II
Voor het thema WO II hebben we educatiemateriaal 

voor groep 7 en 8 ontwikkeld. We hebben een expo 

speurboekje ontwikkeld dat aansluit op het bezoek van 

de tentoonstelling in 2020. 

Grote grazers concept 
Voor groep 3 en 4 van primair onderwijs hebben we 

samen met de partners een grote grazers concept 

bedacht. Hierin hebben we ‘voorpretlessen’, bezoek 

aan het Nationaal Park en educatieve buitenopdrach-

ten aansluitend op de leerdoelen samengebracht. Een 

educatief medewerker binnen IVN Natuureducatie 

heeft dit samen met de coördinator Communicatie en 

Educatie en de boswachters verder opgepakt. Dit is in 

2019 gestart en in 2020 verder vormgegeven. Door 

COVID-19 is er 1 pilotles doorgegaan. In 2021 zal dit 

concept weer worden opgepakt en nog bij een school 

worden gepilot. Zie hier het grote grazer filmpje.

Overige projecten

Citymarketing-event Velsen
Het bestuur van Citymarketing Velsen organiseerde  

op 10 november 2020 het citymarketing-event 

‘IJmuiden moet je zien’. Tijdens een interactief 

live-webinar werd getoond wat er in 2020 allemaal 

voor bewoners, bedrijven en bezoekers is gedaan, 

ondanks dat de bewegingsvrijheid flink beperkt was 

door de coronacrisis. 

Voor het onderdeel ‘Natuur en recreatie’ ging Gwen 

Pellinkhof, coördinator Communicatie en Educatie in 

gesprek met Bas Kuntz, voorzitter van Citymarketing 

Velsen. Gwen vertelde op enthousiaste wijze wat  

Nationaal Park Zuid-Kennemerland zoal te bieden 

heeft. Een mooie promotie voor het Nationaal Park!

IN NATIONAAL PARK
ZUID-KENNEMERLAND

Wie poept welke drol?

WAT HEB JE NODIG?
��  16 kaartjes 

WAT MOET JE DOEN?
Iedereen krijgt een kaartje omgehangen. Daarop staat 

een dier of poep. Jullie moeten samen paren zoeken 

van het dier en de juiste soort poep. Heb je jouw 

maatje gevonden? Kom dan naar mij toe. Als het klopt, 

krijg je een nieuw kaartje omgehangen en zoek je 

een nieuw maatje. Zo gaan we door tot alle paren zijn 

gevonden.

EXTRA UITLEG NA DE OPDRACHT 
(OM VOOR TE LEZEN)
Jullie hebben gezien dat verschillende dieren 

verschillende soorten poep achterlaten. Op de plek 

waar we nu zijn, lopen soms hele bijzondere dieren. 

Dat zijn de konikpaarden en de Schotse hooglanders. 

Dat zijn paarden en koeien. Dit zijn best grote dieren 

en poepen grote drollen. Als je deze poep ziet 

liggen, weet je dat de konikpaarden en de Schotse 

hooglanders hier zijn geweest. 

(laat hierbij de plaatjes van de poep van de 

konikpaarden en de Schotse hooglanders zien)

Dieren laten overal in de natuur sporen achter. Dan weet je dat ze ergens 

geweest zijn. Soms zie je pootafdrukken bijvoorbeeld. Het meest bekende 

spoor is … poep! Sommige dieren leggen een drol, andere dieren laten 

een flatsj achter. Weten jullie welke poep bij welk dier hoort?

OPDRACHTKAART 1

www.np-zuidkennemerland.nl

© NATUURMONUMENTEN

OPDRACHTKAART
 ‘GROTE GRAZERS’

https://www.youtube.com/watch?v=gX2kbSM8ph0&t=11s
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De coronacrisis zorgde ervoor dat meer mensen erop-

uit trokken om te wandelen. Daarmee nam de druk 

op de natuur, onder andere in Velsen, flink toe. Met 

name bij de ingangen van het Nationaal Park ontston-

den files en raakten de parkeerplaatsen en bermen 

overvol door geparkeerde auto’s. Via social media is 

actief opgeroepen om naar andere plekken, met meer 

ruimte, te gaan, zoals het strand, de buitenplaatsen en 

recreatiegebied Spaarnwoude. Citymarketing Velsen, 

de gemeente en Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

werkten hierin goed samen. 

Samen Gastvrij
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

heeft haar eigen thee ontwikkeld. 

Samen met ondernemer Groen Vitaal 

hebben wij een infusie van biologisch 

ingekochte kruiden, planten en  

bloemen samengesteld. Het verhaal 

van Nationaal Park Zuid-Kennemer-

land komt terug in deze thee:  

zo drink je thee met een sterk ver-

haal. De thee is verkrijgbaar bij onze 

Gastheren en -vrouwen. Ter kennis-

making tijdens de Beleefweek hebben we ze allemaal 

een grote pot cadeau gedaan om te schenken tijdens 

hun activiteiten.

Nationaal Park Nieuwe Stijl
In 2020 heeft ons Nationaal Park voor het project-

plan ‘Op weg naar toekomstbestendig Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland’, de toekenning van de LNV- 

subsidie (tijdelijke ondersteuning Nationale Parken 

2021 – 2024) ontvangen. Hiermee zal het unieke 

natuurgebied meer verbonden raken met de omge-

ving, zowel met de stedelijke omgeving als met 

dichtbijgelegen andere natuur. Natuurbeheerders, 

gemeenten en andere overheden en particuliere 

terreineigenaren kunnen elkaar hierin ondersteunen; 

samenwerking is cruciaal. De verbondenheid zorgt 

ervoor dat het voor buurtbewoners nog aantrekke - 

lijker wordt om vanuit de eigen omgeving op de fiets 

of zelfs lopend richting dit mooie gebied te gaan. 

Tijdens de coronacrisis is de natuur onmisbaar  

ge bleken. De ambities van het Nationaal Park én de 

om liggende overheden versterken de ecologische 

structuur: door met elkaar op te trekken kunnen 

natuurbeheerders, overheden en zelfs particulieren 

een netwerk realiseren van verbonden natuur waarin 

dieren zich vrij kunnen verplaatsen, zonder gehinderd 

te worden door barrières.

Fondsenwerving
Voor de herinrichting van de tentoonstellingsruimte 

van het Bezoekerscentrum de Kennemerduinen is er 

door de coördinator Communicatie en Educatie een 

extra fonds aangevraagd bij het Prins Bernard Cultuur-

Fonds. Er is € 15.000 toegekend om de module  

‘Stuivende duinen’ vorm te geven, een van de modules 

uit de tentoonstelling.

25 jaar Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Voor ons zilveren jubileum hebben wij diverse  

communicatiemiddelen ontwikkeld waaronder een 

jubileumlogo en een mooie zilveren 25 jaar pin, 

een echt collectors item. Daarnaast hebben we een 

jubileum boekje ontwikkeld. Deze hebben alle betrok-

kenen, medewerkers, gastheren/vrouwen en vrijwil-

ligers van ons Nationaal Park mogen ontvangen. Het 

jubileumboekje werd ook nog eens neergelegd bij 

onze gastheren en het bezoekerscentrum om mee  

te geven aan de bezoekers en gasten. 

Jubileumuitgave

JUBILEUMUITGAVE

https://www.youtube.com/watch?v=qUXlZR_jxt8
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In totaal zijn er 500 vrijwilligers actief in het  

Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Daarvan zijn 

er ruim 50 actief als gids en 20 aan de balie in het 

bezoekerscentrum. Verder zijn er heel veel vrij-

willigers actief in het natuurbeheer, bij het contro-

leren van de veerasters en bij de monitoring van 

planten en dieren. Helaas kon door de gevolgen  

van COVID-19 veel van de vrijwilligersactiviteiten 

niet plaatsvinden, dit zorgde voor teleurstelling 

onder de vrijwilligers. 

De balie- en excursievrijwilligers vervullen een  

belangrijke rol in het bereiken van de communi-

catie- en educatiedoelstellingen. Nationaal Park 

Zuid-Kennemer land verzorgt de bijscholing van de 

vrijwillige gidsen zodat 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. Voor hen worden bijeenkomsten georga-

niseerd waarbij alle actieve vrijwilligers in het park 

uitgenodigd worden. Die uitnodiging gaat naar het 

bezoekerscentrum, Natuurmonumenten, Staatsbos-

beheer, PWN, IVN Zuid-Kennemerland, de Vogelwerk-

groep Zuid-Kennemerland, KNNV, Vrienden van het 

Kennemer strand en Copernicus.

In maart 2020 heeft Natuurmonumenten een nieuwe 

groep vrijwillige boswachters verwelkomd. Zij zijn 

extra ogen en oren en surveillant in het Nationaal Park.

Werven, opleiden, binden vrijwilligers
Vanwege COVID-19 is de jaarlijkse vrijwilligersavond 

niet doorgegaan, maar we hebben later in het jaar een 

fysieke bijeenkomst gehouden met de schoolgidsen 

en Educatie 2.0 gepresenteerd. Als hart onder de riem 

voor de vrijwilligers hebben we een bedankfilmpje 

gemaakt waarin Cees Roem en alle betrokken mede-

werkers Communicatie en Educatie een dankwoord 

uitspreken. Dit werd zeer goed ontvangen!

In plaats van de vrijwilligersdag hebben we een mooi 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland cadeautasje 

gevuld met de jubileummaterialen en onze eigen thee.  

De 450 tasjes zijn uitgereikt aan de vrijwilligers.

5. 
Vrijwilligers

VULLEN VAN DE CADEAUTASJES VOOR DE VRIJWILLIGERS © GWEN PELLINKKHOF 

https://www.youtube.com/watch?v=jBIuMLH_2tc
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Subsidie voor vrijwilligers
Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft in 2020  

€ 3.000 beschikbaar gehad voor vrijwilligersgroepen 

die kleine natuurprojecten uitvoeren. Organisaties die 

subsidie ontvingen, zijn: 

Stichting Duinbehoud, onderdeel natuurbeheer 
Haarlem
In het winterseizoen 2020/2021 zijn, in samenwerking 

met de gebruikers van het Kostverlorenpark, diverse 

werkzaamheden uitgevoerd in het kader van natuur-

beheer:

• Het verwijderen van rimpelroos, mahonie en  

Amerikaanse vogelkers;

• Het dunnen van bosopslag en verwijderen  

van boomstronken;

• Het maaien van open plekken en bermen  

van paden.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op verschillende 

dagen in het winterseizoen. Diverse gebruikers van het 

Kostverlorenpark hebben geholpen bij het opruimen 

van snoeiwerk en maaisel. Met hen is ook het natuur-

beheerplan besproken en er is uitleg gegeven over de 

achtergronden van het gewenste natuurbeheer. Met 

de gebruikers van het Kostverlorenpark zijn afspraken 

gemaakt om het natuurbeheer de komende jaren 

voort te zetten.

Stichting Vrienden van het Kennemerstrand 
Stichting Vrienden van het Kennemerstrand ontvangt 

een jaarlijkse bijdrage voor het maaien van de natte 

duinvalleien. Deze bijdrage eindigt als Natuurmonu-

menten het beheer overneemt. 

Het afgelopen seizoen is het maaibeheer op het  

Kennemerstrand anders verlopen vanwege de corona-

maatregelen. De landelijke Natuurwerkdag in novem-

ber is niet doorgegaan. In plaats daarvan is een aantal 

kleine natuurwerkdagen georganiseerd met groepjes 

van 4 tot 6 vrijwilligers. Met alle uitdagingen en extra 

inzet is het werk goed verlopen en uitgevoerd.

 BLOEIENDE KLEINE RATELAAR OP HET KENNEMERSTRAND © MARC JANSSEN
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Natuurevaluerend onderzoek

In 2020 is onderzoek gedaan naar de biodiversiteit 

van op bomen groeiende mossen en korstmossen 

in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Enerzijds om 

de natuurwaarden in kaart te brengen, anderzijds 

omdat mossen en korstmossen een indicatie zijn 

voor klimaatverandering en luchtvervuiling. In ieder 

kilometerhok binnen het gebied zijn een aantal bomen 

en boomgroepen geselecteerd die samen de bio-

diversiteit van dat hok goed weergeven. In totaal zijn 

bijna vijfhonderd bemonsteringen uitgevoerd. De 

gebruikte methode is identiek aan de methode die 

sinds 1990 in het Noord-Hollands Duinreservaat wordt 

toegepast. De onderzoeker, dr. A. Aptroot, is een inter-

nationaal bekend deskundige op dit gebied.

Bij het onderzoek zijn 50 kilometerhokken bezocht. 

Hierbinnen zijn 357 bomen en boomgroepen opge-

nomen, samen bijna 1200 bomen. Er zijn 33 soorten 

blad- en levermossen gevonden en 130 soorten  

korstmossen. 22 Soorten staan op de Rode lijst.

De soortenrijkdom per kilometerhok verschilt aan-

zienlijk. Armere hokken hebben 20-30 soorten en 

liggen vooral in het westen, waar minder bomen staan. 

De rijke hokken liggen vooral aan de binnenduinrand; 

het soortenrijkste hok heeft 91 soorten en ligt ter 

hoogte van Elswout.

Er zijn diverse bijzondere en zeldzame soorten ge - 

vonden. De interessantste vondst was de Regenbaan-

korst Bacidia incompta, op een oude populier in de 

midden duinen. Deze soort stond sinds de 80’er jaren 

van de vorige eeuw als uitgestorven te boek.

Nachtvlinderinventarisatie Koevlak
Door de coronamaatregelen is de nachtvlinderstudie-

groep KNNV, afdeling Haarlem e.o., bij Koevlak in  

2020 minder actief geweest dan voorgaande jaren.  

Bij het bezoekerscentrum is in maart tot en met 

oktober slechts zevenmaal geïnventariseerd in plaats 

van de gemiddelde elf keer. Met vier personen is vanaf 

de avondschemering tot ongeveer 1 uur ‘s nachts 

geïnventariseerd met behulp van verlicht scherm, 

Skinnerval met sterke lamp en zoete smeer op boom-

stammen. De nachtvlinders zijn gefotografeerd en aan 

de hand van de foto’s op naam gebracht. Ook met de 

meeste ‘bijvangsten’ (kevers, wantsen en sluipwespen) 

is dat gebeurd. Alle waarnemingen worden gemeld op 

Waarneming.nl

In het vroege voorjaar en de late herfst is niet met de 

genoemde vangmiddelen geïnventariseerd, maar is in 

de vroege ochtendschemering bij de gewone lampen 

die tegen de gevel van het gebouw hangen gekeken. 

Daarbij is in november de zeer zeldzame geelbruine 

houtuil gevonden. In 2020 waren er van deze nacht-

vlinder in heel Nederland 14 waarnemingen, bijna 

allemaal langs de kust.

In totaal zijn in 2020 door de studiegroep bij Koe-

vlak 299 soorten nachtvlinders gezien, waarvan 

184 macro-nachtvlinders en 115 soorten ‘kleine’ = 

micro-nachtvlinders. 26 soorten werden dit jaar voor 

het eerst bij Koevlak gezien, een teken dat de inventa-

risatie na 6 jaar nog steeds niet volledig is.

Op basis van de landelijke Noctua-indeling in 

zeldzaamheidsklassen zijn van de 184 soorten 

macro-nachtvlinders in 2020 88 soorten aaa=zeer 

algemeen; 38 aa=algemeen; 29 a=vrij algemeen; 18 

z=vrij zeldzaam; 8 zz=zeldzaam en 3 zzz=zeer zeld-

zaam. De zeer zeldzame soorten zijn blauw weeskind 

6. 
Onderzoek

NACHTVLINDERINVENTARISATIE KOEVLAK | INZET: BLAUW WEESKIND © DIK VONK
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en de venstervlekmot, beide al in een eerder jaar 

gezien, en de geelbruine houtuil, die dit jaar voor het 

eerst op deze locatie is waargenomen. 

De drie natuurbruggen
In de duinen van Zuid-Kennemerland zijn kort na 

elkaar drie natuurbruggen gebouwd: Zandpoort 

(2013), Zeepoort (2017) en Duinpoort (2018). De 

volgende partijen hebben hierbij nauw samengewerkt: 

provincie Noord-Holland, PWN, Waternet, Natuurmo-

numenten, Staatsbosbeheer, de gemeenten Zandvoort 

en Bloemendaal, ProRail en Nationaal Park Zuid-Ken-

nemerland.

Deze natuurbruggen zijn niet alleen bedoeld voor 

grotere dieren zoals damhert, ree, vos en konijn, 

maar voor álle soorten die thuishoren in bloemrijke 

duingraslanden. Dit type natuur is in Europa heel zeld-

zaam dus daar moeten we zuinig op zijn.

Welke doelsoorten maken gebruik van de bruggen? En 

wat dragen de bruggen bij aan de natuur? Dit wordt 

vijf jaar lang door boswachters, ecologen en vrijwilli-

gers gevolgd.

Wat is er in 2020 onderzocht? 
Om te onderzoeken welke reptielen en amfibieën er 

zijn, zijn op de bruggen tapijttegels neergelegd. De 

donkere onderkant daarvan warmt in het zonlicht flink 

op. Koudbloedige dieren zoals zandhagedissen en 

rugstreeppadden kruipen daar graag onder. Boswach-

ters en vrijwilligers hebben de tegels geregeld omge-

keerd om te zien wat eronder zit. De eerste hazel-

worm was een feit!

Vrijwilligers hebben samen met boswachters van 

Waternet, Natuurmonumenten, PWN en Staats-

bosbeheer dagvlinders geïnventariseerd volgens de 

telmethode van De Vlinderstichting. Zowel de natuur-

bruggen als nabijgelegen referentiegebieden zijn 

onderzocht. Verder hebben vrijwilligers gekeken welke 

sprinkhanen zich op de drie bruggen ophouden.

Om echt goed te functioneren, moeten de bruggen 

opgaan in het landschap. Mede daarom wordt in de 

monitoring ook vegetatie meegenomen. In 2020 is die 

op alle drie de natuurbruggen in kaart gebracht.

Loopkevers
Sinds 2015 wordt de bodemfauna op en rond de 

bruggen gemonitord. De aandacht gaat vooral uit 

naar loopkevers, maar ook andere groepen worden 

meegenomen. In het monitoringsprogramma voor 

2020-2024 gaat het om 19 series van vijf zogenaamde 

potvallen (de naam zegt het al: potjes waar de beesten 

in vallen) op en rond de Zandpoort (bouwjaar 2013) en 

Zeepoort (2017)

WAARNEMINGEN MACRO-NACHTVLINDERS 2015-2020

BASTAARDZANDLOOPKEVER © RUUD MAASKANT
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Voor onderzoek naar de effectiviteit van natuurbrug-

gen zijn dieren interessant die zich uitsluitend lopend 

verspreiden en in hun korte leven maar een kleine 

actieradius hebben. De meeste loopkevers verplaatsen 

zich lopend, al kunnen veel soorten ook vliegen, maar 

dat is alleen in bijzondere situaties, en vaak ook alleen 

in een bepaald jaargetijde of generatie. Van de soorten 

waarvan geen vliegbewegingen bekend zijn, zien we 

het aantal op de bruggen de eerste jaren na de aanleg 

duidelijk toenemen. Een andere invalshoek is om te 

kijken in hoeverre karakteristieke duinsoorten van de 

bruggen gebruik maken. Alle dertien soorten loop-

kevers waarvan de verspreiding min of meer is beperkt 

tot de Hollandse duinen, zijn in de loop van dit onder-

zoek op of rond de bruggen gevangen. Ook hierbij 

zien we dat al direct na de bouw de eerste duinsoorten 

zich op de brug wagen, en die aantallen nemen in de 

loop van de jaren toe.

Sprinkhanen
In 2020 is gekeken welke sprinkhanen op en nabij 

de bruggen voorkomen. Hebben de sprinkhanen uit 

de omliggende duinen het brugdek al gevonden? 

Om die vergelijking te kunnen maken, is een telroute 

uitgezet over de nieuw aangelegde brug én door de 

duingraslanden daaromheen. Er is met mooi weer 

gemonitord, op geluid (sjirpen) en op zicht.

Ondanks de nog korte vegetatie, hebben veel soor-

ten de bruggen al ontdekt, vooral soorten met een 

voorkeur voor kale en weinig begroeide plekken, zoals 

knopsprietje (meer dan 70 exemplaren) en blauw-

vleugelsprinkhaan (20 exemplaren). In de graslanden 

in de omgeving waren soorten van meer begroeide 

plekken juist talrijker, zoals duinsabelsprinkhaan  

(111 exemplaren) en de schaarse sikkelsprinkhaan  

(10 exemplaren).

Op de nog jonge bruggen Zeepoort en Duinpoort  

bleven de totale aantallen nog wat achter in vergelij-

king met de omringende graslanden. Op Zandpoort, 

de brug die er het langst ligt, was dat verschil veel 

kleiner. Dat laat zien dat de sprinkhanen binnen een 

paar jaar de natuurbruggen weten te vinden waardoor 

in de zomer het zachte gesjirp te horen is!

ICARUSBLAUWTJE © RUUD MAASKANT

BLAUWVLEUGELSPRINKHAAN
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Bijlage 1

Samenstelling Overlegorgaan 2020
Dhr. C. Roem voorzitter Overlegorgaan

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

Dhr. A. Pander Natuurmonumenten

Mw. R. Tienkamp  Staatsbosbeheer

Mw. S. van Wesemael  PWN 

Mw. M. Holland PWN 

Mw. A. Slettum Provincie Noord-Holland

Mw. P. Schut  IVN Natuureducatie

Dhr B. Diepstraten Gemeente Velsen 

Dhr. R. Berkhout Gemeente Haarlem

Mw. E. Verheij Gemeente Zandvoort

Dhr. H. Wijkhuisen Gemeente Bloemendaal

Dhr. B. Lensink Landgoed Duin & Kruidberg

Samenstelling Adviescommissie 2020
Mw. M. Holland PWN

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

Mw. M. Kuipers PWN

Mw. J. van der Vegte Natuurmonumenten

Vacant Staatsbosbeheer

Dhr. D. Vonk Natuurverenigingen Zuid-Kennemerland

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 Strategisch Communicatie en Educatie overleg
Mw. G. Pellinkhof IVN Natuureducatie 

Mw. E. Blok Natuurmonumenten

Mw. S. de Maat PWN

Dhr. W. Oosterom PWN

Dhr. R. de Vries Staatsbosbeheer

Mw. E. Gijzen Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, PWN

Mw. N. Vlam Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, PWN

Mw. S. Thomson IVN Natuureducatie

Samenstelling bestuur Stichting Ondersteuning Overlegorgaan NPZK 2020
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



Nationaal Park Zuid-Kennemerland | Jaarverslag 2020 21

Bijlage 2

Gastheren/Gastvrouwen Nationaal Park in 2020
• Bezoekerscentrum De Kennemerduinen, Overveen

•  VVV Zandvoort, Zandvoort

•  Duincafé De Kennemerduinen/De Karmeliet, Overveen

•  Kraantje Lek, Overveen

•  Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort-Noord

•  Plattelandscafé de Doofpot, De Zilk

•  Strandpaviljoen Beach Inn, IJmuiden aan Zee

•  Pepers pannenkoekenhuis, Bloemendaal

•  ‘t Wapen van Kennemerland, Haarlem

•  Camping de Duindoorn, IJmuiden aan Zee

•  Camping de Lakens, Bloemendaal aan Zee

•  Droompark Buitenhuizen, Velsen-Zuid

•  Flairbnb, Haarlem

•  Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort-Noord

•  Qurios Bloemendaal aan Zee, Overveen

•  Manege Kennemergaarde, Santpoort-Noord

•  Manege Rückert, Zandvoort

•  Pieter Vermeulen Museum, Driehuis

•  Recreatieschap Spaarnwoude

•  Ruig-Haarlem, Overveen

•  Ruïne van Brederode, Santpoort-Zuid

•  Caprera, Bloemendaal

•  Fa. Ekogron

•  Groenvitaal

•  Ecologisch bureau Antje Ehrenburg

•  Buitendag

•  Goesting Events BV

•  Christel Zwemmer, Outdoor Lifecoaching

•  Coaching Natuurlijk!

•  Dao2change

•  Wandel-Bewust

•  Marjolein-k

•  Hallo Rust

•  Loopmeesters.nl

•  De Ochtendploeg

HAZELWORM © RUUD MAASKANT
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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

Marieke Kuipers, PWN

Christel Zwemmer-Dekker, secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Rien de Vries, Staatsbosbeheer

Thea Olivier, gemeente Velsen

Marc Janssen, Stichting Duinbehoud

Dik Vonk, natuurverenigingen Zuid-Kennemerland 
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Colofon
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