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verslag Overlegorgaan 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
d.d. 2 juli 2021  
 
Aanwezig Afwezig 
Dhr. C. Roem (voorzitter) 
Dhr. H. Wijkhuisen – Vice voorzitter (gemeente 
Bloemendaal) 
Mw. C. Zwemmer (NPZK) 
Mw. S. Scheffer (notulist) 
Mw. R. Tienkamp (SBB) 
Dhr. A. Pander (Natuurmonumenten) 
Dhr. R. Berkhout (gemeente Haarlem), tot 11.00u 
Dhr. B. Diepstraten (gemeente Velsen) 
Mw. S. van Wesemael (PWN)  
Mw. P. Schut (IVN) 
 
 
 
Gastsprekers:  
Agendapunt 1: Dhr. J. van Herk (programmamanager 
projectplan NPZK 2.0) 
Agendapunt 3: Dhr. Lievers en Dhr. Van Overdijk 
(DGP) 
Agendapunt 4: Mw. M. Kuipers (PWN)  
 
 
 

Mw. A. Slettum (PNH) 
Mw. E. Verheij (gemeente Zandvoort) 
Mw. M. Holland (PWN) 
 
 
 
Bijlagen 
Presentatie Bezoekersmanagement 
Presentatie Duintuinen 
 
Kopie aan 
Adviescommissie NPZK 
 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Dhr. Roem opent als voorzitter de online vergadering en heet iedereen van harte welkom. Van de volgende 
leden is een bericht van afwezigheid ontvangen: mevr. Slettum, mevr. Verheij en mevr. Holland.   
De vergadering kent een aantal gastsprekers: Jeroen van Herk programmamanager projectplan NPZK 2.0 
bij agendapunt 1, Erik Lievers en Robert van Overdijk van Dutch Grand Prix bij agendapunt 3 en Marieke 
Kuipers namens PWN bij agendapunt 4.  
 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
Jeroen van Herk, programmamanager projectplan NPZK 2.0, stelt zich kort voor. Hij licht toe dat zijn rol 
gericht is op het goed laten lopen van het projectmanagement. Naast deze rol werkt hij als 
programmamanager voor PWN aan het thema binnenduinrand. Dhr. Roem voegt ten aanzien van de 
projectleidersrol toe dat dhr. Van Herk deze rol in nauwe samenspraak met PNH als co financier vervullen. 
Dhr. Van Herk ziet er vanuit de monitorende en coördinerende rol op toe dat er geen doublures ontstaan met 
de opgaves van PNH. Er zijn dan ook inmiddels goede werkafspraken gemaakt om doelmatig en rechtmatig 
de werkzaamheden in het kader van de subsidie uit te voeren.  

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
Mevr. Van Wesemael: op 23 juni jl. is een uitspraak gedaan in de rechtszaak tussen PWN en Cobraspen. De 
uitspraak is ten gunste van PWN en door de rechter vooral gebaseerd op de functie van drinkwater en het 
prevaleren van het maatschappelijk belang. Dit is in lijn met een eerdere gerechtelijke uitspraak uit 2008. 
PWN is nog terughoudend in communicatie in afwachting van het verlopen van de termijn voor hoger 
beroep. 

 
3. Update DGP 5 september circuit Zandvoort 

De heer Roem heet Erik Lievers en Robert van Overdijk van DGP welkom. Zij sluiten aan voor een 
toelichting op de stand van zaken en in het bijzonder de acties die op het gebied van duurzaamheid zijn 
ingezet. Dhr. Van Overdijk geeft aan de hand van een presentatie toelichting op het belang van het 
evenement qua reikwijdte en economische opbrengst. Verder licht hij toe dat inmiddels meer helderheid is 
over de coronamaatregelen en dat het mogelijk is om het evenement zoals gepland met 100% capaciteit te 
mogen organiseren. 
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Met een verwijzing naar de lopende rechtszaken licht hij toe dat alle vergunningen die nodig zijn, inmiddels 
zijn verstrekt met uitzondering van de evenementenvergunning die naar verwachting in de tweede week van 
juli wordt verleend.  
DGP zet zich op verschillende manieren in voor duurzaamheid. Op de volgende vijf gebieden is dit een 
belangrijk onderdeel van het evenement en de voorbereiding: maatschappelijke betrokkenheid, mobiliteit, 
natuur, hernieuwbare energie en circulaire systemen.  
Ten aanzien van mobiliteit licht hij toe dat 60% procent van de bezoekers gebruik gaat maken van de fiets of 
de trein. Omdat de verkoop van tickets in eigen beheer is, heeft de organisatie actueel zicht op het gebruik 
van de trein, bus en park & bike zodat ook direct hierop ingespeeld kan worden. Inmiddels zijn al 20.000 
tickets verkocht en blijkt uit enquêtes dat de meeste personen bij hun vervoerskeuze blijven ook als het 
slecht weer wordt.  
Ten aanzien van natuur geeft dhr. Van Overdijk mevr. Holland een compliment voor de volhoudendheid en 
kan hij melden dat in CM.com een sponsor is gevonden voor het verder ontwikkelen van een van (of een 
combinatie van) de veertien plannen die zijn opgesteld om de duurzaamheid op langere termijn te 
ondersteunen.  
Tenslotte licht hij toe dat op diverse manieren de communicatie met de gemeenten plaatsvindt. Er hebben 
inwonersavonden plaatsgevonden en binnenkort starten informatiebijeenkomsten voor ondernemers. Hierbij 
wordt samengewerkt met de stichting Zandvoort Beyond.  
 
Vervolgens is er gelegenheid voor vragen: 
 
Dhr. Pander: hoe worden mensen opgevangen die op de bonnefooi komen en zijn de aangeboden 
vervoersopties reëel als sprake is van slecht weer?  
Dhr. Van Overdijk licht toe dat uit ervaringen van andere formule 1 evenementen blijkt dat het aantal gasten 
dat op de bonnefooi komt erg meevalt. Er wordt wel rekening mee gehouden en verwacht wordt dat dit met 
name jongeren uit de regio zullen zijn. Zandvoort blijft bereikbaar, maar niet met de auto omdat beide 
toegangswegen worden afgesloten. Dit betekent dat deze groep ver van tevoren wordt opgevangen als ze 
met de auto komen. Ook op eventuele regen kan worden ingespeeld doordat vanuit de DGP-organisatie 
rechtstreeks zicht is op de kaartverkoop voor de trein. Pas op 6 september kunnen met zekerheid conclusies 
over de uitwerking worden getrokken. Vanwege de grondige voorbereiding heeft hij veel vertrouwen in de 
uitvoering. 
 
Dhr. Pander: meer sponsors die een mooi compensatieproject adopteren zou een goede ontwikkeling zijn. 
Dhr. Van Overdijk geeft aan de wens te begrijpen. Hij licht toe dat echter niet vergeten moet worden dat veel 
ondernemers vanwege de coronaperiode geen reserves hebben kunnen opbouwen en dat beïnvloedt 
dergelijke beslissingen.  
 
Dhr. Lievers: in aanvulling op de reeds genoemde communicatie licht hij toe dat er intensief overleg is met 
de communicatieadviseurs van de gemeenten. Alle signalen worden gedeeld, net als de 
raadsinformatiebrieven van de gemeente Zandvoort. Op de verschillende websites is veel informatie te 
vinden.  
Daarnaast is afgesproken dat een uitgebreide evaluatie met alle partijen plaatsvindt. DGP is ook graag 
bereid om dat met het OO te doen indien dat gewenst is. Dhr. Roem geeft aan deze suggestie in gedachten 
te zullen houden. 
 
Ter afsluiting dankt hij beide heren voor hun aanwezigheid en het delen van de informatie.  
 

 
4. Update Projectplan op weg naar toekomstbestendig NPZK 

Update deelprojecten:  
4.1 Bezoekersmanagement 
Mevr. Kuipers licht toe dat in aanloop naar de daadwerkelijke start van het projectplan NPZK 2.0 
voorbereidend onderzoek heeft plaatsgevonden door studenten van de WUR naar mogelijkheden om een 
verbinding tussen het NPZK met recreatiegebied Spaarnwoude te realiseren. Het onderzoek richtte zich op 
het verbeteren van de natuur en het realiseren van een voor recreatie interessante verbinding. Aan de hand 
van de eindpresentatie van de studenten licht ze het resultaat toe. Uit het onderzoek volgen suggesties voor 
een concrete route, ideeën voor het verbinden van de versnipperde natuur door middel van stepping stones, 
een verbinding met het duintuinenproject aan de hand van ideeën over het ontstenen van tuinen en het 
toevoegen van inheemse planten en bomen en het ophangen van nestkastjes en bijenhotels. Om het idee 
daadwerkelijk tot uitvoering te brengen, is nog nader onderzoek nodig naast aanpassing van de 
infrastructuur en het op diverse manieren zichtbaar en aantrekkelijk maken van de route om mensen te 
stimuleren deze ook te gaan gebruiken.  
De inzet van de studenten heeft in een beperkt aantal weken een concreet resultaat opgeleverd dat door 
NPZK verder uitgewerkt kan worden.  
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4.2 Duintuinen 
Mevr. Pellinkhof licht toe ook een goede ervaring te hebben met studenten van de opleiding sustainable 
tourism van Hogeschool Inholland. Als onderdeel van het project duintuinen hebben zij gewerkt aan het 
ontwikkelen van een prototype duintuin. Gaandeweg zijn ook meer verbindingen ontstaan, onder meer met 
Thijsse’s Hof en de gemeente Bloemendaal. De studenten hebben een checklist ontwikkeld die toegepast 
kan worden in de communicatie. Ze hebben een aanzet gedaan voor een groene basis middels een 
plantenlijst. Dit wordt nu verder vormgegeven in een modulair aanbod zodat het zowel op kleine als grotere 
schaal toepasbaar is.  
 
4.3 Partner of gastheer/gastvrouw NPZK 
Mevr. Zwemmer-Dekker licht toe dat er twee vraagstukken aan de orde zijn. Enerzijds het verschil tussen 
partner van het NPZK en gastheer/gastvrouw. En anderzijds de vertegenwoordiging van de particuliere 
eigenaren in het OO. Directe aanleiding hiervoor is het vertrek van de heer Lensink bij Duin & Kruidberg. De 
vraag licht voor hoe aan beide onderwerpen een vervolg kan worden gegeven. Inmiddels is een werkgroep 
gestart om mogelijke differentiatie binnen de groep van gastheren/vrouwen te maken.  
Dhr. Wijkhuisen doet de suggestie om contact op te nemen met de verenigde landgoedeigenaren uit 
Bloemendaal om een mogelijke verbinding te onderzoeken. Mevr. Van Wesemael stelt voor om de 
oorspronkelijke afspraken over de vertegenwoordiging te achterhalen. De suggesties worden door mevrouw 
Zwemmer-Dekker opgepakt en meegenomen naar het AC omdat een vertegenwoordiging van de particuliere 
eigenaren ingeregeld moet worden. Dhr. Roem merkt op dat nog op gepaste wijze, binnenkort afscheid 
wordt genomen van dhr. Lensink.  
Dhr. Pander wijst op het mogelijke effect van de wijziging van de grenzen van het park omdat hierdoor 
mogelijk nieuwe eigenaren ontstaan. Mevr. Zwemmer-Dekker geeft hierop aan dat deze discussie dan ook 
goed aansluit bij het projectplan NPZK 2.0.  
 
Naar aanleiding van de andere projecten wordt nog het volgende opgemerkt. 
Dhr. Wijkhuisen: dhr. Diepstraten en dhr. Berkhout zijn uitgenodigd om over de ontwikkelingen in de 
duinzone te praten.  
 
Dhr. Diepstraten: bij de recreatieve routes wil hij Recreatie Noord-Holland betrekken. Op zijn vraag of de 
projecten die rondom de DGP zijn opgesteld kansen bieden voor recreatieve ontwikkelingen, licht mevr. 
Kuipers toe dat het deelproject over het bezoekersmanagement later is ontwikkeld en nog geen verbinding is 
gelegd. Dhr. Diepstraten en mevrouw Kuipers gaan over de raakvlakken in gesprek.  

 
5. Communicatie & Educatie 

Mevr. Pellinkhof licht een aantal punten toe: 

 Aan de dag van het nationaal park is middels een verhalenwedstrijd landelijk aandacht gegeven.  

 De fotowedstrijd in voorbereiding op de beleefweek heeft veel reacties opgeleverd. Binnenkort wordt 
de keuze voor de winnende foto gemaakt.  

 Het bezoekerscentrum is vernieuwd en door de collega’s van PWN wordt hard gewerkt aan de 
afronding. Vanaf 10 juli staat de hele week in het teken van de opening waarbij elke dag een eigen 
thema kent. Zij vraagt eenieder dit onder de aandacht te brengen in de eigen gemeente en 
netwerken. In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ook het element stuivende 
duinen een plek gekregen. 

 De tweede pilot van de grote grazers heeft plaatsgevonden. Het was moeilijk om een school te 
vinden.  

 De voorbereidingen van de beleefweek (16 – 24 oktober) zijn in volle gang. Onderdelen zijn de 
meerdaagse beleving middels een overnachting en excursies. Ook worden de verborgen schatten 
meer onder de aandacht gebracht in plaats van de geijkte routes. Ook hierover doet zij het verzoek 
om dit in de gemeenten en netwerken onder de aandacht te brengen.  

 
Ter afsluiting merkt zij op dat wellicht sprake is van veel informatie, maar dat dit graag met het OO wordt 
gedeeld omdat op C&E-gebied veel activiteiten worden ontwikkeld.  
 

6. Financiën  
Dhr. Roem licht toe dat het stichtingsbestuur de jaarrekening 2020 heeft goedgekeurd en complimenten 
heeft uitgesproken over het jaarverslag.  
 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de update van het bestedingenplan 2021. Ook met PNH is 
afgesproken de voortgang regelmatig te delen.  
 
 

 



Verslag Overlegorgaan NPZK d.d. 2 juli 2021 4 

 

 

7. Ontwikkelingen NPZK  
 

Dhr. Wijkhuisen: recent heeft hij gesproken met de voorzitter van de MRA en aandacht gevraagd voor de 
ontwikkelingen rondom toegenomen woningbouw en recreatiedruk in de kuststreek. Hij geeft aan met de 
leden van het OO te willen afstemmen over hoe dit een van de topprioriteiten van de MRA kan worden 
gemaakt. Afgesproken wordt dat dhr. Wijkhuisen in augustus hierover een bijeenkomst organiseert bij de 
gemeente Bloemendaal met deelname van dhr. Diepstraten, mevr. Verheij, mevr. Tienkamp, dhr, Pander, 
mevr. Van Wesemael en mevr. Slettum (actie).  
 

 
8. Verslagen 

Het verslag van 26 maart 2021 wordt vastgesteld. 
  Het conceptverslag van de adviescommissie van 2 juni 2021 wordt ter kennisname aangenomen.   
 

9. Rondvraag en afsluiting 
 
Dhr. Wijkhuisen: met het oog op een overleg dat hij direct in aansluiting op het OO-overleg heeft over het 
Eneco Luchterduinenfonds. Dhr. Wijkhuisen stelt de vraag welke activiteiten het OO daarin onder de 
aandacht wil brengen om in aanmerking te komen voor subsidie. De leden van het OO noemen zowel de 
duintuinen als de recreatieve verbindingen. De conclusie is dan ook dat het thema ‘duintuinen als recreatieve 
verbinding’ door dhr. Wijkhuisen in het overleg wordt ingebracht.   
 
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag. Dhr. Roem sluit de vergadering onder dankzegging 
van eenieders inbreng. Hij hoopt eenieder te zien bij de opening van het bezoekerscentrum op 8 juli 
a.s. Het volgende OO-overleg vindt op vrijdag 8 oktober plaats bij Landgoed Duin & Kruidberg.  


