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verslag Overlegorgaan 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

d.d. 26 maart 2021  
 
Aanwezig Afwezig 

Dhr. C. Roem (voorzitter) 
Mw. C. Zwemmer (NPZK) 
Mw. S. Scheffer (notulist) 
Mw. A. Slettum (PNH)  
Mw. M. Holland (PWN) 
Dhr. B. Lensink (Landgoed Duin & Kruidberg) 
Dhr. A. Pander (Natuurmonumenten) 
Mw. T. Olivier (gemeente Velsen), 
Mw. R. Tienkamp (SBB) 
Dhr. R. Berkhout (gemeente Haarlem) 
Mw. F. Kiemel (gemeente Bloemendaal)   
Mw. E. Verheij (gemeente Zandvoort) 
 
Gastspreker: mw. M. Kuipers (PWN), agendapunt 3 
 
 
 

Dhr. B. Diepstraten (gemeente Velsen 
Dhr. H. Wijkhuisen (gemeente Bloemendaal)  
Mw. S. van Wesemael (PWN)  
Mw. P. Schut (IVN) 
 
 
Bijlage 

Presentatie recreatietellingen 
 
Kopie aan 

Adviescommissie NPZK 
 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

In verband met de coronamaatregelen vindt het overleg online van 10.00-11.30u via MS Teams plaats.  
Van de volgende leden is een bericht van afwezigheid ontvangen: dhr. B. Diepstraten, dhr. H. Wijkhuisen, 
mevr. S. van Wesemael, mevr. P. Schut. Marieke Kuipers is gastspreker bij agendapunt 3.  
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen en geen vragen over de toegezonden informatie.  
 

3. Presentatie recreatietellingen door Marieke Kuipers 

Mevr. Kuipers van PWN geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de analyse van de 
recreatiemetingen.  
De belangrijkste conclusies zijn: 
- Er is sprake van een grotere toename van het aantal bezoekers dan in eerdere jaren voorzien (50% ten 

opzichte van tien jaar geleden). 
- NPZK is het meest bezochte duingebied; 30% van de bezoekers heeft sport als bezoekmotief. 
- 85% van de bezoekers komt uit de eigen regio; dit komt overeen met andere natuurgebieden, maar de 

regio van NPZK is wel dichtbevolkt. 
- Het aantal fietsers is toegenomen. 
- De schatting voor 2030 is dat het park dan 3,5 miljoen jaarlijkse bezoekers krijgt. 
- Op basis van berekeningen met behulp van een model van de Wageningen Universiteit & Research 

(WUR) blijkt dat het huidige intensievere gebruik een grotere verstoring van het broedgebied betekent. 
Een doorrekening voor 2030 moet nog plaatsvinden. 

- Op basis van beschikbare informatie wordt ingeschat, dat de coronaperiode een bezoekerstoename van 
30% betekent. Dit komt overeen met het verwachte aantal bezoekers in de toekomst.  

- De drukte wordt ook onderbouwd door uitkomsten van een belevingsonderzoek dat in de afgelopen 
periode onder bezoekers van NPZK heeft plaatsgevonden. 

- De huidige campagne over het blijven op de paden is van groot belang om verdere verstoring te 
voorkomen. 

- Om het bezoekersmanagement te verbeteren, is het ontwikkelen van KPI’s en bijbehorende 
instrumenten van belang. PWN trekt hierbij met anderen op.  

 
Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende punten besproken.  
 
Dhr. Pander: loslopende honden zijn ook een belangrijke factor in verstoring, onder meer bij damherten. Het 
is goed om vanuit NPZK verder te kijken naar mogelijke verstoringsinvloeden en hier grip op te krijgen. Als 
voorbeeld noemt hij het verlaten van paden en het afsluiten van paden in het broedseizoen. Mevr. Kuipers 
stelt voor om een overleg te starten en ervaringen uit te wisselen om op die manier het 
bezoekersmanagement te verbeteren.  
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Mevr. Verheij: op basis van de modelberekeningen zou geconcludeerd kunnen worden dat meer bezoekers 
altijd leidt tot meer verstoring er vanuit gaande dat er geen andere maatregelen worden getroffen. Mevr. 
Kuipers licht toe dat het rekenmodel is gebaseerd op een verband tussen gebruik en verstoring maar dat dit 
geen lineair verband is. Er wordt nog nader in beeld gebracht wat dit betekent. Inhoudelijk is een belangrijke 
regel om rustige gebieden ook rustig te houden.   
 
Mevr. Tienkamp: verbreding van de paden is op Elswout onwenselijk vanwege de historische paadjes die 
behouden moeten blijven. Merkbaar is echter dat nieuwe paadjes ontstaan. Mensen proberen drukte te 
ontwijken. Zij geeft aan graag aan te sluiten bij de eerdere suggestie om in een kleiner gezelschap 
ervaringen uit te wisselen. Dhr. Roem concludeert dat dhr. Pander en mevr. Tienkamp met mevr. Kuipers 
een vervolgafspraak maken (Actie: mevr. Kuipers maakt vervolgafspraak).  
 
Dhr. Berkhout: het onderzoek toont aan dat actuele data steeds belangrijker worden om zicht te hebben op 
de meest populaire plekken en het kunnen inspelen hierop. Gezien de actuele bezoekersaantallen is dit een 
urgente ontwikkeling om versneld op in te zetten.  
Naar aanleiding van de vraag van dhr. Roem of kennis en ervaring van de gemeente Haarlem benut kunnen 
worden, wordt afgesproken dat dhr. Berkhout verbinding legt met een betrokken medewerker. Deze houdt 
zich bezig met tellingen van bezoekersaantallen in de binnenstad Haarlem. (Actie: dhr. Berkhout).  
 
Ter afsluiting van haar bijdrage licht mevr. Kuipers toe dat NPZK vanwege de goede prestaties op het gebied 
van bezoekersmanagement is gevraagd mee te doen aan een kennisuitwisselingspilot georganiseerd door 
het NBTC. Samen met mevr. Pellinkhof van het IVN neemt zij deel aan de bijeenkomsten met NP Heuvelrug, 
NP Veluwe Zoom en Heuvelland.  

 
4. Rondje NPZK  

Mevr. Holland:  

 De gesprekken rondom de Dutch Grand Prix (DGP) zijn weer opgestart. Samen met de TBO’s zijn 
vorig jaar op verzoek van de Dutch Grand Prix opties voorgesteld voor natuurontwikkeling 
gefinancierd door een van de hoofdsponsors. Deze heeft echter aangegeven op korte termijn geen 
mogelijkheden meer voor deze bijdrage te kunnen leveren. DGP is derhalve onderzoekt derhalve 
alternatieve mogelijkheden voor financiering natuurontwikkeling.  

 Er wordt gewerkt aan een nieuwe vaste tentoonstelling in het bezoekerscentrum met inbreng van 

alle partners. Beoogde openingsdatum is 1 juli 2021. Vanwege RIVM-maatregelen is het 
bezoekerscentrum dicht. De tentoonstelling bevat een weergave van het hele gebied, van de 
zeereep tot de binnenduinrand.  

 Samen met Staatsbosbeheer wordt bekeken of het mogelijk is om op niet al te lange termijn de 
natuurbrug de Zeepoort over de Zeeweg volledig te kunnen openen en de rasters weg te kunnen 
halen. 

 De werkzaamheden aan de duinen aan de noordkant zijn afgerond. Het afval is weggehaald, exoten 
zijn verwijderd, niet relevante rasters zijn weggehaald en andere rasters vernieuwd (onder meer 
langs de boulevard). 
  

Mevr. Verheij:  

 Alhoewel ten aanzien van de DGP de dan geldende coronamaatregelen leidend zijn, treft de 

gemeente Zandvoort wel voorbereidingen omdat de kans dat het evenement doorgaat groter is nu 
het evenement in september is gepland. De gemeente toetst en faciliteert. Medio juni wordt besluit 
go/no go genomen.  

 De drukte die blijkt uit de recreatietellingen is ook te zien in de Amsterdamse Waterleidingduinen.  

 Het is van belang om goed af te stemmen bij bijvoorbeeld het afsluiten van parkeerterreinen omdat 
de druk zich dan verplaatst naar andere gebieden. Op dit moment worden verschillende scenario’s 
voor het paasweekend voorbereid. Normaal gesproken is dit voor de ondernemers de start van het 
seizoen en helaas zijn de geldende maatregelen weinig hoopgevend voor hen.  

 
Mevr. Olivier:  

 De gemeente Velsen bereidt de visie op Velsen 2050 voor. In een van de recente bijeenkomsten -

waar ook vertegenwoordigers van NPZK aanwezig waren, kwam naar voren dat er verschillende 
ambities en beelden over recreatie zijn. Er is meer bewustwording, betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid als het gaat over een groene omgeving. Alhoewel 2050 nog ver weg is, is 
recreatie aan het ontwikkelen en een belangrijk aspect voor de toekomst. Dhr. Roem stelt voor om 
na vaststelling van de visie vanuit de gemeente Velsen deze te delen in het OO en toe te lichten. 
(Actie: Mevr. Olivier).  
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Dhr. Berkhout:  

 De gemeente Haarlem werkt aan een impuls voor de woningbouw in zuidwest Haarlem. Dit betekent 
niet alleen dat de stad groeit, maar ook de recreatieve behoefte de komende jaren toeneemt. Om 
verbinding te zoeken met onder meer RNH Spaarnwoude is een agenda opgesteld waarvan een van 
de actiepunten het actief ondersteunen van NPZK is. Vanuit de gemeente is dhr. Berkhout de 
trekker voor dit agendapunt. Mevr. Holland merkt op dat onderdeel van het plan Nationaal Park 2.0 
het verbinden van de groene gebieden is, zoals o.m. RNH Spaarnwoude en Park21 
(Haarlemmermeer). Op haar voorstel om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden, wordt 
afgesproken dat dhr. Berkhout bij zijn collega Floor Roduner navraagt welke activiteiten reeds 
plaatsvinden en hem informeert over het aanbod van mevr. Holland (Actie).  
 

Mevr. Kiemel:  

 Afgelopen maand is het biodiversiteitsplan vastgesteld door de gemeenteraad Bloemendaal. Voor 

de implementatie wordt onder meer een publieksvriendelijke versie opgesteld. De voortuinen van de 
gemeente worden als voorbeeld gebruikt. Daarnaast is de “operatie steenbreek” gestart om de 
bewoners aan te sporen om tegels uit de tuin te halen en planten te plaatsen.  

 
Mevr. Slettum:  
Namens Dhr. Bos (PNH) informeert zij over de voortgang van het gebiedsproces NNN Zuid-Kennemerland 
en de stikstofopgave.  

 Het afronden van de ecologische visie heeft vertraging opgelopen en het rapport wordt nu begin april 
opgeleverd. Namens NPZK zijn dhr. Pander en mevr. Kuipers betrokken.  

 Eind april wordt een eerste informatieavond NNN Zuid-Kennemerland georganiseerd met 
omwonenden. Het wordt een digitale inloopavond.  

 Stikstof: hiervoor gaat een aantal gesprekstafels van start. Voor een stikstofbrontafel wordt de lijst 

met genodigden nu samengesteld, zoals vertegenwoordigers van o.a. gemeenten, ondernemers, 
natuurorganisaties en landbouw. Namen van personen die hiervoor uitgenodigd moeten worden, 
kunnen worden doorgegeven aan mevr. Slettum. (actie: allen) 

 De stikstofhersteltafel over herstelmaatregelen staat on hold. Vanuit de provincie wordt onderzocht 
welke maatregelen provinciaal uitgevoerd worden en welke regionaal.  

 
Dhr. Roem licht toe op 29 maart een afspraak te hebben met dhr. Bos om nader af te stemmen over de LNV-
subsidie. Mevr. Slettum geeft aan dat het belangrijk is om goed af te stemmen wie wat doet in de 
communicatie naar de omwonenden om te voorkomen dat zij worden overladen met informatie nu de 
activiteiten zich gaan ontplooien.  
 
Dhr. Pander:  

 De N2000 herstelwerkzaamheden zijn voor het broedseizoen afgerond. Omdat met zwaar materiaal 

is gewerkt, heeft dit ook tot schade aan het fietspad en derhalve veel klachten geleid. Inmiddels is 
alle schade weer door de aannemer hersteld. 

 Voor de regeling voor natuurherstel van LNV heeft Natuurmonumenten projecten ingediend. Dit 
heeft tot toekenning geleid voor onder meer Duin en Kruidberg. De uitvoering van de plannen wordt 
dit jaar voorbereid. Het is de bedoeling om een uitgebreid en zorgvuldig communicatieplan te 
maken, om goede uitleg en begrip van rondom van de activiteiten te creëren. Hierbij worden 
gemeente Velsen, omwonenden en bezoekers betrokken.  

 
Mevr. Tienkamp:  

 Ook SBB heeft een bedrag toegezegd gekregen uit het hiervoor genoemde LNV-programma. Een 
deel hiervan wordt dit najaar ingezet voor NPZK, onder meer voor opslagverwijdering en 
exotenverwijdering.  

 SBB is ook vertegenwoordigd in het overleg met gemeente Haarlem om de groene verbindingen 

vorm te geven.  

 Ten aanzien van Elswout en Duinlusthoek: bij de gemeente Bloemendaal ligt het verzoek om 
ontwikkelingen in beide gebieden mogelijk te maken. Daarop vooruitlopend wordt het dak van de 
manege op Duinlusthoek verwijderd omdat dit asbest bevat.  

 
Dhr. Lensink:  

 De situatie is nog steeds onwerkelijk. De terrassen blijven nog gesloten.  

 Op 10 april is een foodrally langs vier mooie locaties georganiseerd. Een milieuvriendelijkere variant 

wordt voorbereid: een fietsfoodrally. 

 Het boeken van een hotelkamer inclusief een minioptreden van Brigitte Kaandorp was een groot 
succes. Ook andere artiesten willen iets soortgelijks doen. Hun deel van de opbrengst gaat naar een 
goed doel  
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Mevr. Zwemmer-Dekker:  

 Ten aanzien van Projectplan Op weg naar toekomstbestendig NPZK, volgt in het volgende OO een 
eerste voortgangsrapportage. Nu wordt het projectplan met kleine stappen “ingeregeld” en zijn voor 
de onderdelen bezoekersmanagement en duintuinen studenten aan de slag. 
 

5. Communicatie & Educatie 

 In verband met de afwezigheid van mevr. Pellinkhof en mevr. Schut namens IVN legt mevr. 

Zwemmer bij beiden het verzoek neer om met de partners per e-mail contact op te nemen over de 
bijdrage en medewerking aan de tentoonstellingsunits (Actie: IVN). Meer informatie is in de 
agendastukken toegelicht. Andere communicatievragen kunnen per e-mail aan beiden worden 
gesteld.  

 Mevr. Zwemmer meldt dat op 5 april het NPZK in het programma Koffietijd is te zien met focus op de 
broedseizoen campagne.  

 Dhr. Roem merkt op dat de afgelopen weken goede mediabelangstelling heeft plaatsgevonden en 
spreekt een compliment uit voor deze goede PR voor NPZK.  

 
6. Financiën  

De informatie over het Bestedingenplan 2021 en het Bestedingenplan 2020 wordt ter kennisgeving 
aangenomen.  

 
7. Verslagen 

Het verslag van 11 december 2020 wordt vastgesteld. 
 

8. Rondvraag en afsluiting 

 
Dhr. Roem:  

 Dhr. Oosterveld stopt in juni als voorzitter van het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP). 

Wel blijft hij betrokken bij de organisatie van de Europarc conference in Leeuwarden. Zijn functie 
wordt tijdelijk waargenomen door een interim-voorzitter, waarna een sollicitatieprocedure start voor 
een opvolger. Een punt van aandacht voor de nieuwe voorzitter is de herijking van de rol van het 
Nationale Parken Bureau.  

 Het besluit over het al dan niet doorgaan van de Europarc conference vindt plaats in mei. Als 
besloten wordt dat de conferentie dit jaar niet kan plaatsvinden, wordt het gastheerschap van 
Nederland verplaatst naar 2023. In 2022 vindt de conferentie namelijk plaats in Oostenrijk. Er heeft 
een stevige lobby plaatsgevonden om NPZK een rol te geven in het programma. PWN verzorgt een 
workshop en op 7 oktober volgt een fieldtrip naar NPZK.  

 Met het oog op de complexiteit van de verantwoording van de LNV-subsidie van 3 jaar, is door het 
stichting bestuur besloten om externe expertise in te winnen. Hiermee worden rechtmatig inregelen, 
voortgangsrapportages RVO, eindrapportage en relatie tot de cofinanciering (in uren) vanuit de 
provincie, geborgen. 

 Dhr. Lievers, strategisch communicatieadviseur van de DGP, heeft aangegeven in het OO de stand 

van zaken mobiliteitsplan, toe te willen lichten. Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel om dhr. 
Lievers de volgende vergadering uit te nodigen voor een update. Mevr. Zwemmer nodigt dhr. Lievers 
uit voor OO van 2 juli. (Actie: Mevr. Zwemmer).  
 

 
Mevr. Holland:  

 Momenteel wordt gewerkt aan het beleid voor de hondenuitlaatservices, voornamelijk 
rondom Zandvoort. Dit is een heel zorgvuldig proces dat helaas op 25 maart onhandig is 
verstoord door het te vroeg publiceren van een persbericht. Deze situatie is heel vervelend 
en PWN zet zich in voor het herstellen van de ontstane situatie.  

 Mevr. Verheij geeft aan dit punt ook te willen inbrengen, omdat via de media moest worden 
vernomen dat invoering op 6 april gepland is, terwijl dan nog een bestuurlijk overleg 
plaatsvindt. Naar aanleiding van haar vraag wanneer de invoering daadwerkelijk start, stelt 
mevr. Holland voor om dit direct na de vergadering nader af te stemmen.  

 
Dhr. Pander: 

 Dhr. Marc van den Tweel stopt als algemeen directeur bij Natuurmonumenten en derhalve 

zal een nieuwe directeur worden aangetrokken.   
 
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag, deze wordt derhalve afgesloten. Het volgende OO-
overleg vindt op vrijdag 2 juli plaats.  


