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Voorwoord
Na een intensief proces van anderhalf jaar was in juni
ons nieuwe beleidsplan dan echt klaar. In het Beheeren Ontwikkelplan beschrijven wij onze plannen voor
de komende tien jaar. In grote lijnen gaan we gewoon
door met wat we al deden. Wij blijven ons inzetten
voor en werken aan natuur en cultuurhistorie, recreatie, onderzoek, communicatie en educatie. Nieuw
accent is dat wij ernaar streven dat het Nationaal Park
‘in het hart komt van velen’. Alleen een breed en stevig
draagvlak biedt garanties voor een duurzame toekomst
voor ons Nationaal Park. Samen met ondernemers,
vrijwilligers en maatschappelijke organisaties willen wij
ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties van ons
bijzondere duingebied kunnen genieten.
In 2014 bleek dat veel ‘externe’ organisaties het
Nationaal Park al een warm hart toedragen. In mei is
het Duinenfonds Zuid-Kennemerland gelanceerd op
Landgoed Duin & Kruidberg. Een prachtige verbinding
tussen natuur en bedrijfsleven. Binnenkort kunnen
wij hier een beroep op doen voor financiering van
projecten. Een mooi initiatief van bedrijven uit de om
geving! Blij verrast waren wij ook met het aanbod van
Connexxion om tien schoolklassen uit Haarlem gratis
te vervoeren naar het Nationaal Park. Veel kinderen
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bleken tijdens deze schoolexcursie voor het eerst in
de duinen te zijn. Een hartverwarmend gebaar van
Connexxion. En er zijn meer voorbeelden.
In het programma Duurzaam Door zetten wij in op
het verder versterken van ons netwerk. Zo bieden wij
sinds kort samen met het Frans Hals Museum een
schoolreisje aan, werken we aan nieuwe arrangementen met ondernemers en ontwikkelen we een innovatief
lespakket voor het voortgezet onderwijs. Wij vinden
het belangrijk om kennis en ervaringen te delen met
andere NME-organisaties. Zo bouwen we mee aan een
regionaal duurzaamheidsnetwerk.

bleken ook in 2014 weer onmisbaar te zijn voor het
Nationaal Park.
Het voelt een beetje vreemd dat ik dit voorwoord
schrijf, want niet ik maar Aaltje Emmens is voorzitter.
Maar sinds haar benoeming begin 2015 tot tijdelijk
burgemeester van Bloemendaal neem ik het voorzitterschap waar. Met trots. Want terugkijkend op 2014 ben
ik onder de indruk van het vele, goede werk dat verzet
is. Ik wil iedereen die op welke manier dan ook een
bijdrage heeft geleverd, heel hartelijk bedanken!
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag.

Natuurlijk deden we in 2014 ook ons gewone werk.
Natuurbeheerders werkten met veel inzet aan beheer
en herstel van onze unieke duinnatuur. En vanuit het
Bezoekerscentrum hebben medewerkers zich met
groot enthousiasme ingezet voor de vele activiteiten
op het gebied van educatie en communicatie. In dit
jaarverslag leest u er meer over.
Met nadruk wil ik nog de inzet noemen van onze honderden vrijwilligers. Schoolgidsen, baliemedewerkers,
‘hekketeurs’, veldwerkploegen en heel veel anderen

Annette Baerveldt
Waarnemend voorzitter
Nationaal Park Zuid-Kennemerland
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Inleiding
Nationaal Park Zuid-Kennemerland is het duingebied tussen IJmuiden en Zandvoort en wordt aan de
oostkant begrensd door de binnenduinrand waarin
enkele cultuurhistorisch waardevolle landgoederen zijn
gelegen. De totale oppervlakte bedraagt zo’n 3700 ha.
In het NPZK werken de volgende partijen samen: de
gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Velsen en Haarlem, de beheerders PWN, Staatsbosbeheer, Natuur
monumenten, de provincie Noord-Holland, het IVN en
particuliere eigenaren.
Nationaal Park Zuid-Kennemerland is één van de
twintig Nationale Parken in Nederland. De Nationale
Parken zijn aangewezen door het Rijk en vertellen
gezamenlijk het verhaal van de Nederlandse natuur.
In de Nationale Parken werken belangenorganisaties
op basis van een meerjarig beleidsplan samen. 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 begrenzing is nog de verantwoordelijkheid van het Rijk. De
financiering, de organisatiestructuur en de benoeming
van de onafhankelijke voorzitters wordt aan de provin-
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cies overgelaten. De provincie Noord-Holland heeft
besloten het NPZK jaarlijks financieel te steunen en te
(blijven) voorzien in het secretariaat.

Nationale en Europese samenwerking
Nationaal Park Zuid-Kennemerland werkt samen met
de andere Nederlandse Nationale Parken in het SNP,
Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken.
Zo kunnen ervaringen worden gedeeld en kan de
herkenbaarheid worden vergroot door bijvoorbeeld een
uniforme huisstijl. De logo’s van de Nationale Parken
zijn op elkaar afgestemd en goed herkenbaar, er is een
handboek ontwikkeld voor uniforme bebording en
succesvolle projecten in één of enkele Nationale
Parken (zoals de cursus gastheerschap voor onder
nemers) kunnen worden uitgerold over andere Parken.
Na de terugtrekking van de rijksoverheid is er zorg over
het behoud van het stelsel van de Nationale Parken in
Nederland. Doordat elke provincie eigen keuzes maakt,
dreigt de eenheid van de Nationale Parken af te brokkelen. Het SNP maakt zich sterk voor het behoud van
dit stelsel.
De Nationale Parken en SNP zijn lid van Europarc
Federation. In 2012 is binnen Europarc de sectie Lage

Landen opgericht, met daarin behalve de Nederlandse
Parken ook het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen (i.c. Regionaal Landschap Kempen en Maasland).
Jaarlijks komen de leden van Europarc Federation bij
elkaar. In 2014 werd de conferentie van 28 september
tot 1 oktober 2013 gehouden in het Ierse Killarney National Park. De voorzitter van NPZK en vertegenwoordigers van PWN waren erbij. Centraal thema van de conferentie was “the value of nature” (intrinsieke waarde,
waarde voor welbevinden en gezondheid, economische
waarde, toeristische waarde etc.). Behalve een vergadering van de General Assembly, waar de strategie
voor de komende jaren werd vastgesteld en een nieuw
bestuur werd gekozen, waren er diverse excursies en
workshops rond het thema ‘value of nature’. De conferentie was aanleiding voor SNP om te inventariseren
welke natuur en gezondheidsprojecten er in een in de
Nederlandse Nationale Parken uitgevoerd worden.
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1. Bestuurlijke organisatie
Overlegorgaan
In Nationaal Park Zuid-Kennemerland werken beheerders, overheden, IVN en particuliere eigenaren samen
op het gebied van natuur, recreatie, communicatie &
educatie en onderzoek. Het bestuurlijk platform (‘Overlegorgaan’) komt minstens vier keer per jaar bijeen om
te overleggen over plannen, projecten en financiën. Het
secretariaat van het Overlegorgaan is gehuisvest bij de
provincie Noord-Holland.

HET OVERLEGORGAAN OP WERKBEZOEK IN DE NOORDWEST
NATUURKERN OP 12 SEPTEMBER 2014. © KOOSJE LEVER

In 2014 zijn er veel personele wisselingen geweest in
het Overlegorgaan. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart kwamen er voor Zandvoort,
Haarlem en Bloemendaal nieuwe wethouders. Ook
kwamen er nieuwe vertegenwoordigers van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Ten slotte wisselde ook
de vertegenwoordiging van het IVN in het Overlegorgaan.
Het Overlegorgaan heeft in 2014 vier keer vergaderd.
Daarnaast is het Overlegorgaan in september op
excursie geweest naar de Noordwest Natuurkern. Een
deel van de vergadertijd werd gereserveerd voor het
beheerplan Natura 2000 dat de provincie opstelt voor
Zuid-Kennemerland. Hieronder volgt een beschrijving
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van de belangrijkste onderwerpen die in 2014 aan de
orde kwamen.
In de eerste helft van 2014 stond het nieuwe beleidsplan prominent op de agenda. Begin 2013 al was een
externe projectleider ingehuurd om in een interactief
proces – en in goede afstemming met het proces rond
Natura 2000 - met betrokken organisaties, omwonenden en belangengroepen te spreken over het beleid
voor de komende 10 jaar. De uitkomst daarvan vormde
input bij de discussies in Overlegorgaan. Op 6 juni
2014 stelde het Overlegorgaan het nieuwe Beheer- en
Ontwikkelplan 2014 – 2024 vast.
Om uitvoering te geven aan het beleidsplan stelde het
Overlegorgaan in december 2014 voor het eerst een
meerjarenbegroting vast voor de periode van vier jaar.
De provincie Noord-Holland steunt de uitvoering van
de ‘bestedingenplannen’ met een jaarlijkse bijdrage
van € 120.000. De gemeenten Velsen en Zandvoort dragen elk structureel € 10.000 bij. Voor de uitvoering van
andere projecten zal NPZK meer nog dan voorheen op
zoek moeten naar alternatieve (publieke en private)
financiering.
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Om de provinciale steun ook voor de komende jaren
veilig te stellen, brachten de voorzitters van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland en Nationaal Park Duinen
van Texel in november in een gezamenlijke brief de
efficiënte en effectieve samenwerking in de Nationale
Parken onder de aandacht van Provinciale Staten.
Het Overlegorgaan stelde verder aan het eind van het
jaar het Bestedingenplan en het Jaarplan Communicatie & Educatie voor het komende jaar vast.

Adviescommissie
Inhoudelijk wordt het Overlegorgaan bijgestaan door
de Adviescommissie. Hierin hebben, naast de organisaties die in het Overlegorgaan vertegenwoordigd zijn,
ook de volgende partijen zitting: Bezoekerscentrum
De Kennemerduinen, Stichting Zuid-Kennemerland
Natuurlijk, Stichting Duinbehoud en een adviseur Natuur en Milieu Educatie. De Adviescommissie bereidt
vergaderingen van het Overlegorgaan voor.

Stuurgroep Natuurbruggen
Besluitvorming over de drie natuurbruggen (resp.
Zandpoort, Duinpoort en Zeepoort) in de duinen van
Zuid-Kennemerland vindt plaats in de Stuurgroep
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Natuurbruggen. Deze Stuurgroep is samengesteld
uit bestuurders en directeuren van de deelnemende
organisaties. De voorzitter van het Nationaal Park
is voorzitter van de Stuurgroep. De Stuurgroep is in
2014 alleen in oktober bij elkaar geweest. Twee eerdere
vergaderingen werden afgelast omdat er geen echte
beslispunten waren.
Besloten werd om - zodra de samenwerkingsovereenkomst voor Natuurbrug Zeepoort een feit is - de
stuurgroep om te vormen tot een overleggroep onder
voorzitterschap van het Nationaal Park. Deze overleggroep komt dan bijeen als één of meerdere deelnemers
er behoefte aan hebben.

Stichting Ondersteuning Overlegorgaan
Nationaal Park Zuid-Kennemerland

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 stichtingsbestuur is in 2014 eenmaal bij elkaar
geweest. Op 10 oktober stelde de stichting de jaarrekening 2013 vast evenals een gewijzigde begroting voor
2014. Het stichtingsbestuur nam verder kennis van de
controleverklaring van de accountant bij de jaarrekening 2013.
De volledige samenstelling van Overlegorgaan, Adviescommissie, Stuurgroep Natuurbruggen en Stichting in
2014 is weergegeven in bijlage 1.

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 het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
De Stichting werkt ondersteunend aan en op verzoek
van het Overlegorgaan.
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2. Een nieuw beleidsplan
Koosje Lever

Beleidsplan 2014 - 2024

Op 6 juni 2014 stelde het Overlegorgaan het Beheeren Ontwikkelplan 2014 – 20124 vast. Hierin staan de
beleidskeuzes voor de komende tien jaar. In grote
lijnen wijken deze niet af van het vorige beleidsplan,
maar er zijn wel actualisaties doorgevoerd en nieuwe
accenten aangebracht.
Het Beheer- en Ontwikkelplan is op een interactieve
manier tot stand gekomen. Besluitvormers, belangen
vertegenwoordigers, gebruikers en omwonenden
werden op verschillende momenten in 2013 en 2014 in
thema- en publieksbijeenkomsten bij de planvorming
betrokken. Een van de bijeenkomsten werd samen
met de opstellers van het beheerplan Natura 2000
georganiseerd. Een goede afstemming met het Natura
2000-proces was noodzakelijk, immers het beheerplan
Natura 2000 is bindend en moet dus deel uitmaken
van het NPZK-beleidsplan. De uitkomsten van sessies
en bijeenkomsten vormden input voor het nieuwe
beleidsplan.

De hoofdpunten van het nieuwe beleidsplan hebben
o.a. betrekking op natuur, cultuurhistorie, recreatie,
duurzaam toerisme, en educatie & communicatie.
Meer nog dan voorheen wordt de samenwerking gezocht met ondernemers en met sectoren op het gebied
van gezondheid, cultuur, educatie etc. Ook met na
burige beheerders wordt nadrukkelijker samengewerkt.
Van het Beheer- en Ontwikkelplan 2014-2024 is een
publieksversie gemaakt. Het volledige plan is te vinden
op www.np-zuidkennemerland.nl.

PUBLIEKSVERSIE BELEIDSPLAN 2014 - 2024
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3. Natuurherstel
Beheerplan Natura 2000
Koosje Lever

De duinen van Zuid-Kennemerland zijn zo bijzonder
dat ze deel uitmaken van Natura 2000, het Europese
natuurnetwerk. Op grond hiervan zijn de duinen
wettelijk goed beschermd, onder andere vanwege de
open bloemrijke duingraslanden (‘grijze duinen’) met
kenmerkende planten- en dierensoorten. Nederland is
binnen Europa het gebied met het grootste oppervlak
aan dit habitat.

In 2014 is gewerkt aan het concept-beheerplan. Het
proces liep vertraging op vanwege het uitblijven van
een besluit over de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS). Verwacht wordt dat het beheerplan eind 2015
kan worden vastgesteld.
Meer informatie over het Beheerplan Natura 2000 is te
vinden op www.noord-holland.nl.

De provincie Noord-Holland stelt in nauw overleg
met beheerders, landgoedeigenaren, gemeenten en
ondernemers een beheerplan op voor heel Zuid-Kennemerland: de duinen tussen IJmuiden en Noordwijk
en delen van de binnenduinrand. De afgelopen jaren
is er al hard gewerkt aan natuurherstel, maar blijvende
aandacht is noodzakelijk, vooral om de gevolgen van
stikstofneerslag tegen te gaan. Maatregelen als maaien, plaggen, begrazen en ook het herstel van natuurlijke dynamiek zullen de komende jaren alle aandacht
vragen. Ook de bestrijding van invasieve exoten, zoals
de Amerikaanse vogelkers, blijft nodig.
DUINVIOOLTJE © KOOSJE LEVER
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Herstel duingraslanden
Jowien van der Vegte

Natuurmonumenten heeft in 2014 verder gewerkt aan
het herstel van duingraslanden in het LIFE-project
Dutch Dune Revival, deelproject Levend Duin. Duingraslanden zijn een belangrijk onderdeel van het duingebied. Hier groeien veel kruiden en bloemen en leven
veel dieren. Veel stukken grasland waren overwoekerd
door ruigte en invasieve soorten die niet in het duinsysteem thuishoren. Dit deelproject wordt gefinancierd
door de Europese Unie, Provincie Noord-Holland en
Natuurmonumenten.
Jonge exemplaren van de invasieve exoten Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), dwergmispel (Cotoneaster sp.) en mahonia (Mahonia sp.) zijn verwijderd. Een
enthousiaste vrijwilligersgroep (de ‘Altijd-Mooi-Weer’groep) helpt op woensdagen mee om de woekeraars
te bestrijden. Het LIFE-project wordt waarschijnlijk
een jaar verlengd, en eindigt dan in najaar 2016. De
boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten
blijven daarna actief in het opsporen en verwijderen
van de invasieve soorten. Ook nieuw opkomende in
vasieve soorten worden dan opgepakt.
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VÓÓR EN NÀ HERSTELMAATREGELEN. DAARONDER ENKELE DOELSOORTEN. © NATUURMONUMENTEN

De voorlopige resultaten zijn bemoedigend: graslanden die aangepakt zijn, krijgen weer hun gevarieerde
duinkruiden-bloemen terug. In 2014 heeft de Grauwe
klauwier voor het eerst sinds jaren weer gebroed in
Duin en Kruidberg. Bezoekers kunnen zelf zien wat
er gebeurt en wat de resultaten zijn. Er is veel te zien
langs de wandelpaden en -routes, en tijdens excursies
wordt er ook op gewezen en uitleg over gegeven.
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Schapen Middenduin

Laatste herstelproject vochtige duinvalleien

Marieke Schatteleijn

Marieke Kuipers

In 2014 zijn voor het eerst schapen ingezet om de
duinen open te houden. De kudde, normaal aan het
werk in de gebieden van PWN, graasde onder leiding
van de herder in terrein met populieren opslag. Al na
één jaar blijkt dit succesvol. Een mooi voorbeeld van
samenwerking tussen vrijwilligers die het grove werk
doen -populieren zagen- en de schapen die het fijne
werk verrichten.

Het natuurherstel duinvallei Klein Doornen is per 1
december in uitvoering gegaan. Klein Doornen is het
laatste valleiherstelproject van het Masterplan Regeneratie Duinvalleien Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Als dit project in 2015 afgerond is, is het grootste
project op gebied van bestrijding van verdroging van
natuur in West-Nederland klaar. Er is dan dertig jaar gewerkt aan water en natuur met een spectaculair resultaat van 55 nieuwe, natte duinvalleien in het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland. In 1986 besloten Provinciale
Staten van Noord-Holland dat de waterwinning in
Zuid-Kennemerland moest worden verminderd. PWN
halveerde de winning in 1998 en ontwikkelde een alternatief voor de drinkwatervoorziening in de vorm van
een nieuwe waterfabriek in Heemskerk. In 2002 werd
de winning van grondwater in Zuid-Kennemerland
definitief gestopt. Het grondwater steeg aan de rand
van het duingebied zo’n 40 cm en wel 3 meter vlak bij
de winning. Door het historische gebruik van nagenoeg
alle duinvalleien voor aardappelteelt waren de meeste
valleibodems bemest en geroerd. Een uitgebreid herstelprogramma van maaien, plaggen en begrazen was

nodig om de kenmerkende duinplanten als parnassia,
moeraswespenorchis en duingentiaan, en de daarbij
horende insecten en vogels, te laten terugkeren, met
het natuurherstelproject Klein Doornen als laatste.
Succes: pittige stormen geven witte duinen!

Succes: pittige stormen geven witte duinen!
Marieke Kuipers

In de Noordwest Natuurkern is in maart 2013 het
omvangrijke natuurproject afgerond waarbij vijf windsleuven zijn gegraven en vijf paraboolduinen achter
de sleuven zijn afgegraven. Het was reuze spannend
hoe deze stuivende duinen zich zouden gaan ontwikkelen. Bijzonder is dat er al tijdens de werkzaamheden
fikse stormen waren, maar ook in de eerste winter
erna. Uit de monitoring blijken de sleuven en paraboolduinen duidelijk te werken. Zoals verwacht zijn
de sleuven veel dynamischer dan de paraboolduinen.
De sleuven verlagen niet, wel is er aan de achterzijde
soms sprake van extreme zandafzet. De storthelling
van zand is wel 20 meter verplaatst en walst als een 5
meter hoge zandwal over de achterliggende begroeiing. In de achterliggende parabolen is de dynamiek

NATUURHERSTEL KLEIN DOORNEN. ©LEON TERLOUW
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oktober 2011

januari 2013

licht tot matig. Het zand wordt met de harde
winden ook ruimschoots over het achterliggende duin uitgewaaierd. Deze overpoedering
met kalkrijk zand is van groot belang om de
verzuring die in de duingraslanden versneld
plaats vindt door stikstofrijke neerslag teniet
te doen. Het Cremermeer dat is verondiept
met zand uit de vergravingen ligt er prachtig
bij met nieuwe kletsnatte zanderige eilandjes.
Ook de eerste broedende kleine plevieren en
oeverzwaluwen zijn in 2014 in de stuivende
duinen gesignaleerd. Dit project Noordwest
Natuurkern is in aard en omvang uniek in
Nederland en is bij de uitreiking van de eerste
Natura 2000 Award van de Europese Unie in
mei 2014 geëindigd als finalist.

april 2013

augustus 2014
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Parkbossen Bloemendaal
John Raaphorst

In het Wethouder van Gelukpark is begonnen met begrazing door schapen zoals we al
enkele jaren doen in de overige parken. Langs
het water hebben we de overdadige begroeiing af laten zetten zodat er meer zicht komt
en licht op de grond.
In Caprera is het duingraslandje hersteld waar
we 2 jaar geleden mee begonnen zijn. En dat
begint vruchten af te werpen! In het hoger
gelegen bos heeft dunning plaatsgevonden.
Verder is het herstel van de uitzichtpunten
opgestart en is een populair hooggelegen pad
afgesloten om het omvallen van beuken te
voorkomen.
In het Bloemendaalse Bos is in 2014 het herstel van de beukenlaan Graslaan voorbereid.
De uitvoering vindt plaats in februari 2015.
In het Brouwerskolkpark ten slotte zijn struiken en bomen langs het water afgezet voor
meer licht voor padden.

ONTWIKKELINGEN KATTENDEL 2011 – 2014. ©PWN
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Koosje Lever

De duinen van Zuid-Kennemerland zijn van oorsprong
één gebied. De natuur is er zó waardevol dat het is
aangewezen als onderdeel van het Europese netwerk
van natuurgebieden (Natura 2000). Drukke wegen als
de Zandvoortselaan en de Zeeweg doorsnijden echter
het gebied, net als de spoorlijn tussen Overveen en
Zandvoort. Het Nationaal Park lanceerde een plan om
de ‘versnipperde’ leefgebieden weer met elkaar verbinden zodat uitwisseling tussen de soorten weer mogelijk
wordt. Dit vergroot de overlevingskans van de bijzondere flora en fauna van het duingebied. Als de drie
bruggen er liggen, zijn de grootste barrières geslecht
en is er weer één groot aaneengesloten duingebied van
7500 ha.
Natuurbrug Zandpoort volop in gebruik
Na jaren van voorbereiding was eind 2013 de eerste natuurbrug een feit. Niet alleen dieren, maar ook fietsers,
wandelaars, ruiters en rolstoelgebruikers kunnen sinds
die tijd het eerste ecoduct van het Nationaal Park ZuidKennemerland oversteken. Natuurbrug Zandpoort
verbindt het Nationaal Park weer met de Amsterdamse
Waterleidingduinen en overspant de Zandvoortselaan
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Drie natuurbruggen voor Zuid-Kennemerland

en de Trambaan. Bij de realisatie werkte het Nationaal
Park samen met Waternet, Natuurmonumenten, PWN,
gemeente Zandvoort en de Provincie Noord-Holland.
De uitvoering werd begeleid door de Provincie NoordHolland.
Volgens een monitoringsplan wordt nauwlettend gevolgd welke soorten gebruik maken van de brug.
Hoewel de vegetatie nog wel enige jaren nodig heeft
om zich volledig te ontwikkelen tot duingrasland, groeit
er nu al duinviooltje, kromhals, kruipend stalkruid en
rolklaver. Ook zoogdieren hebben de brug gevonden,
er lopen regelmatig vossen en konijnen voorbij. Net als
de libellen, bijen, vlinders en sprinkhanen. Blij verrast
waren de beheerders met de snelle komst van zeld
zamere soorten. Bedreigde Rode Lijst soorten zoals de
kleine parelmoervlinder, duinparelmoervlinder, bruin
blauwtje en de blauwvleugelsprinkhaan zijn inmiddels gezien. De grootste verrassing was de zeldzame
harkwesp. Helaas is de bastaardzandloopkever nog
niet op de brug aangetroffen, daar was wel op gehoopt.
Ook de zandhagedis is nog niet gearriveerd. Dat laatste
is logisch want het terrein is nog te open voor deze
soort.

Op de brug is een tijdelijk schrikdraad geplaatst om te
voorkomen dat de populatie damherten uit de Water
leidingduinen overlast veroorzaakt. Uit de camera
beelden blijkt dat dit goed werkt. Het blijkt dat vossen
en konijnen geen last hebben van de draad en gewoon
oversteken.

HARKWESP ©KOOSJE LEVER
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Drie natuurbruggen voor Zuid-Kennemerland

Natuurbrug Duinpoort in voorbereiding
Het spoor tussen Overveen en Zandvoort loopt dwars
door de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. ProRail gaat hier Natuurbrug Duinpoort bouwen
zodat de gescheiden leefgebieden weer met elkaar in
verbinding komen te staan. In 2014 is begonnen met
het opstellen van een aanbestedingsdossier. De aanleg
van deze natuurbrug wordt betaald met geld uit het
Meerjarenprogramma Ontsnippering van de rijks
overheid. ProRail werkt in dit project samen met PWN,
Natuurmonumenten en de gemeente Zandvoort. PWN
gaat de leeflaag straks beheren. De werkzaamheden
zullen halverwege 2016 starten, eind 2017 is de brug
dan klaar.

bouw verder worden voorbereid. De werkzaamheden
vinden ongeveer in dezelfde periode plaats als die voor
Natuurbrug Duinpoort: start in 2016 en oplevering
eind 2017.

En dat is drie …..
Onder leiding van de provincie Noord-Holland zijn ook
de voorbereidingen voor Natuurbrug Zeepoort over
de Bloemendaalse Zeeweg volop in gang. In juli 2014
kwam het verheugende bericht dat de financiering helemaal rond was. De provincie kwam met € 1,5 miljoen
extra over de brug. En half december besloot het College van Bloemendaal mee te werken met de plannen
van de provincie. De afspraken worden uitgewerkt
in een samenwerkingsovereenkomst. Daarna kan de
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4. Cultuurhistorie
Parkbos Koningshof
Jowien van der Vegte

Natuurmonumenten heeft eind 2014 honderden
struiken en bollen laten planten in het parkbos van
Koningshof. Koningshof is onderdeel van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland en is een vroegere buitenplaats. Natuurmonumenten heeft de afgelopen twee
jaar gewerkt aan het opknappen van het historische
parkbos op Koningshof. Een nieuwe parkeerplaats, een
nieuw wandelpad om de wei, mooie hekken en bankjes
en open zichtlijnen in het parkbos. Voorjaar 2015 zijn
de resultaten in volle glorie te zien: de vele aangeplante
bloembollen en struiken bloeien, wat een prachtig
lentebos geeft. Dit project is door Natuurmonumenten
gefinancierd.
Het parkbos is ontworpen door landschapsarchitect
Springer. Hij speelde met boomkleuren, bossages van
struiken en stinzeplanten. Ook zichtlijnen zijn belangrijk in zijn ontwerp. De struiken en bollen die aangeplant worden passen in het ontwerp van Springer. Het
zijn bijvoorbeeld sering, goudenregen, Gelderse roos,
boerenjasmijn, hazelaar, narcissen en sneeuwklokjes.

NARCISSEN IN LENTEBOS © NATUURMONUMENTEN

Landgoed Elswout
Marieke Schatteleijn

Staatsbosbeheer staat voor beschermen, beleven
en benutten. Niet alleen van natuur, maar ook van
monumenten. Buitenplaats Elswout mag zich één van
de parels noemen die beheerd worden door Staatsbosbeheer. En een parel moet gepoetst worden. In 2014 is
er dan ook veel hersteld en gerestaureerd. De werkschuur en de hermitage (kluizenaarshut) kregen een

ELSWOUT IN NAZOMERLICHT © KELLY DROOG
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nieuw dak. Ook de bijenstal werd geheel gerenoveerd,
waardoor er vanaf 2015 weer plek is voor de imker en
zijn bijen. De fazanterie en de ijskelder werden in de
zomer geheel opgeknapt. Beide gebouwen worden
gebruikt door verschillende soorten vleermuizen. Met
het herstel is hiermee dan ook rekening gehouden.
De ijskelder werd bijvoorbeeld van binnen niet ‘glad
gestuukt’. Ruw metselwerk, ideaal om aan vast te
grijpen en om in weg te kruipen, vormt hier de ideale
hangplek om te overwinteren. In de toekomst zullen de
gebouwen- in de periode waarin dit geen overlast geeft
voor de vleermuizen- tijdens de rondleidingen worden
opengesteld..
In het najaar werden de belangrijkste watergangen
op Elswout gebaggerd. Dit grootschalige project was
een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, gemeente
Bloemendaal en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Met het baggeren van een deel van de watergangen is
de waterhuishouding verbeterd en zal de waterkwaliteit
op landgoed Elswout toenemen.

15
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5. Recreatie, communicatie, educatie
Corine Emmelkamp, Margo Slot, Jowien van der Vegte,
Marieke Schatteleijn

Excursies in het Nationaal Park
In 2014 zijn er ca. 200 activiteiten zoals excursies en
lezingen aangeboden in het Nationaal Park ZuidKennemerland door de NPZK- partners (IVN, SBB,
NM, PWN) en de KNNV, Vogelwerkgroep en Coper
nicus. Hieraan hebben ca.1900 (p.m.) mensen deelgenomen, waarvan ca. 70% volwassenen. Daarnaast
werden 61 excursies georganiseerd op aanvraag.

Activiteiten en evenementen

Bijzonder is dat wij in september een groep van 200
vrijwilligers van ons collega-Nationaal Park De Hoge
Veluwe hebben ontvangen voor hun vrijwilligersdag.
In een door het bezoekerscentrum georganiseerd
dagprogramma hebben zij de meest bijzondere natuur
en recreatie van ons Nationaal Park ontdekt en beleefd.
Een aangename en inspirerende dag.
Natuurlijk worden er ook door andere organisaties
activiteiten georganiseerd in het nationaal park.
Deze zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Aantal
deelnemers 2013

Aantal
deelnemers 2014

Georganiseerde activiteiten
Activiteit Bezoekerscentrum

2.530

3.530

Excursies NPZK, IVN, SBB, NM, PWN, KNNV, Vogelwerkgroep, Copernicus, Gezond Natuur Wandelen

1.800

1.900

Groepsaanvragen

1.236

1.300

Subtotaal

5.566

6.730

Evenementen

16.030*

11.640

Totaal

21.596

18.370

* Inclusief openingsweek bezoekerscentrum met ruim 8.000 deelnemers
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Verhalenverteller
In het Nationaal Park wordt een gevarieerd excursieprogramma aangeboden, met verschillende thema’s,
type activiteiten, leeftijdsdoelgroepen en kosten.
Een nieuw onderdeel van het activiteitenprogramma
was de verhalenverteller in het bos, in de herfstvakantie
georganiseerd door Natuurmonumenten. Dit trok een
flinke groep belangstellenden (ouders met kinderen),
die met een zitkussentje en een rugzakje met wat te
eten en te drinken op een speciale plek in het bos luisterden naar avontuurlijke verhalen. In 2015 staat deze
activiteit weer op het programma.

Aantal
bezoekers

Datum

Publieksevenementen in 2014

9 februari

Haalems Dagblad Winterwandeling (door Haarlems Dagblad i.s.m. beheerders)

21 april

Wilde Buitendag (Bezoekerscentrum i.s.m. Natuurmonumenten)

25 mei

Dag van het Nationaal Park & Elk uur natuur

100

2 juni

Schapenscheerdag

460

28-29 juni

Buitenplaatsenweekend (Cultuurcompagnie) op 8 verschillende locaties,
waaronder Elswout

2.300

29 juni

Nationaal Park Zomerfestival (Bezoekerscentrum m.m.v. div. organisaties)

2.000

5-6 juli

Yogafestival (Yoga Haarlem i.s.m. Staatsbosbeheer)

2.000

5 oktober

Paddenstoelendag (IVN Zuid-Kennemerland)

2.000

25 oktober

Lichtjestocht (PWN)

1.300

21 december

Kerst op Koevlak, met schaapskudde (PWN)

± 500

500

Totaal

Evenementen
In het Nationaal Park worden diverse evenementen georganiseerd. Drie typen evenementen kunnen worden
onderscheiden:
1. Evenement met volledige Nationaal Park uitstraling:
alle partners dragen bij aan het programma en zijn
zichtbaar. Voorbeeld: Nationaal Park Zomerfestival,
Dag van het Nationaal Park.

11.637

2. Evenementen geïnitieerd door een partner in het
park of externe partij, deze worden gepromoot in de
NPZK media. Het Nationaal Park is zichtbaar tijdens
het evenement, waar mogelijk. Voorbeeld: Nationaal
Park Winterwandeling, Yogafestival, Paddenstoelendag, Open monumentendag, schapen scheren,
lichtjestocht PWN.
3. Evenementen georganiseerd door derden in het Nationaal Park, waar wel de beheerder, maar het NPZK

VERHALENVERTELLER IN HET BOS © NATUURMONUMENTEN
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vooralsnog niets aan bijdraagt en zeer beperkt
‘zichtbaar’ is. Bijvoorbeeld: Simaviloop en de halve
marathon op 29 september (voormalig Achmealoop).
In de organisatie van deze evenementen wordt nauw
samengewerkt door diverse partijen.
De natuurwerkdagen, ook wel vrijwilligerdagen genoemd, vormen een aparte categorie evenementen.
Deze dagen waarop gewerkt wordt in de natuur staan
open voor alle deelnemers. De organisatie ligt volledig
in handen van IVN, Natuurmonumenten of PWN.

Evenementen op Elswout uitgelicht

Educatie: basisschoolprogramma ‘Woordvoerders
van Elswout’

Marieke Schatteleijn

In 2014 is de pilot afgerond. De Oranje Nassauschool
uit Zandvoort kwam in november met een groep
enthousiaste kinderen naar Elswout. Zij mochten het
programma testen. Met hun feedback zijn de laatste
aanpassingen gedaan en is het programma gereed.
Vanaf 2015 is het programma te boeken door scholen.
Daarmee krijgt ook de cultuurhistorie definitief een
plek in het educatieprogramma van het Nationaal Park.

Tijdens het Midzomerweekend op 28 en 29 juni openden een aantal Buitenplaatsen in Kennemerland hun
poorten, waaronder Elswout. Beeldend kunstenaar Rob
Visje verzorgde een heel bijzondere schilderworkshop
tijdens de avonduren, op zondag waren diverse workshops, een expositie en (kinder) activiteiten en konden
mensen aanschuiven voor een uitgebreide Italiaanse
familielunch. Met ruim 2300 bezoekers verdeeld over 8
locaties was het een zeer geslaagd en zonnig weekend.
Het Yogafestival Elswout was een tweedaagse festival
met diverse yoga workshops, presentaties, horeca en
kinderactiviteiten. Met ongeveer 1000 bezoekers was
het erg succesvol en krijgt dan ook een vervolg in 2015.
Het Paddenstoelenfestival is een jaarlijks terugkerend
najaar evenement met de paddenstoel in de hoofdrol.
Excursies, presentaties, markt en heel veel kinderactiviteiten. Druk bezocht als altijd met ongeveer 2000
bezoekers.

HET WED © BETTINA NESEKER
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Margo Slot

In 2014 is het bezoekerscentrum buitengewoon goed
bezocht. Er zijn in totaal ruim 170.000 bezoekers
geweest; meer dan twee keer zoveel als de doelstelling
van 75.000 en meer dan vier keer zoveel als in het oude
bezoekerscentrum.
De toename van bezoekers zal moeten leiden tot een
toename van de noodzakelijke inkomsten van het

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen

bezoekerscentrum. Bij het schrijven van dit jaarverslag
zijn de jaarcijfers van het bezoekerscentrum – dat
geëxploiteerd wordt in een aparte stichting – nog niet
bekend, maar de vooruitzichten zijn dat de exploitatie
zeker uit de rode cijfers komt . Vooral de verhuur van
speurtochten en activiteiten, de verhuur van zalen en
horeca-ruimte, verkopen in de winkel en de groepsexcursies zijn toegenomen. Deze inkomsten vormen –
samen met de onmisbare bijdragen van PWN van
€ 200.000,- en NPZK van € 33.000,- – de bestaansbasis
onder het bezoekerscentrum.
In het bezoekerscentrum zijn 10 nieuwe vrijwilligers
ingewerkt voor de ontvangst van bezoekers en ondersteunende werkzaamheden. Daarmee zijn nu 15 vrijwilligers werkzaam in het bezoekerscentrum. De bezetting
in beroepskrachten van het bezoekerscentrum is gelijk
gebleven. Zij dragen zorg voor de dagelijkse bedrijfsvoering en de toegenomen organisatorische werkzaamheden, waaronder begeleiding van de vrijwilligers, organisatie van evenementen, schoolexcursies, zaalverhuur,
winkelinkopen, publiciteit en administratie.

In september is door een student van Hogeschool
Inholland onderzoek gedaan naar de wensen en
behoeften van de bezoekers. Inzet was om de tevredenheid te peilen en om te onderzoeken hoe het bezoekerscentrum aantrekkelijk kan blijven voor herhaald
bezoek. Maar liefst 48% van de respondenten was
voor het eerst in het bezoekerscentrum. De aanleiding
voor bezoek was voornamelijk informatie opdoen, het
Duincafé bezoeken of een activiteit doen. Gemiddeld
waarderen de respondenten het bezoekerscentrum met
een 7,8, waarvan 65% met een 8 of hoger. Een van de
duidelijkste wensen is om de tentoonstelling interessanter te maken voor volwassenen. De mogelijkheden
om dit te doen zijn geïnventariseerd en een deel daarvan zal in 2015 worden opgepakt.
Ten slotte: voor de duurzame bedrijfsvoering van
bezoekerscentrum, horeca en kantoor hebben wij in
februari 2014 de Green Key Goud gekregen. Daar zijn
we trots op!

IN DE HERFSTVAKANTIE WERD DE 200.000STE BEZOEKER VERWELKOMD.
© BEZOEKERSCENTRUM
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Samenwerken met gastheren en andere
ondernemers
In NPZK zijn inmiddels 38 recreatie- en horecaondernemers (bij 19 bedrijven) opgeleid tot ‘Gastheer van
het Nationaal Park’. Zij kunnen hun gasten informeren
over het gebied. In 2014 is intern gestart met het geven
van meer lading aan het begrip ‘gastheer’. Wij willen
inzetten op de vergroting van hun betrokkenheid bij
het nationaal park en op uitbreiding van het netwerk
van ondernemers. In 2015 willen wij samen met
ondernemers vorm geven aan het begrip ‘duurzaam
toerisme’. Daarnaast worden in het kader van het programma Duurzaam Door nieuwe producten ontwikkeld
(zie verderop).

Educatie basisonderwijs
Het bezoekerscentrum organiseert diverse schoolexcursies onder leiding van een gids of boswachter.
Er wordt een doorlopende leerlijn aangeboden, wat
betekent dat voor iedere groep in het basisonderwijs
excursies zijn die op elkaar zijn afgestemd. De leer
doelen binnen iedere excursie zijn op elkaar afgestemd.
In 2014 werden 40 excursies georganiseerd. Het betrof
ruim 1000 kinderen, waarvan er 250 op gratis excursie
met vervoer zijn geweest, georganiseerd in samen
werking met Connexxion.
In 2014 werd een beproefd schoolprogramma ‘Woordvoerders van de Natuur’ gelanceerd in Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. Kinderen in groep 7 of 8 kunnen
vanaf nu ‘Woordvoerder van Elswout’ worden.

In mei 2014 is het Duinenfonds ZuidKennemerland gelanceerd. Enkele onder
nemers hebben daartoe het initiatief
genomen. Veel ondernemers in de omgeving hebben
maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het
vaandel staan en dragen de duinen een warm hart toe.

WOORDVOERDERS VAN ELSWOUT. © STAATSBOSBEHEER

Woordvoerders Elswout
Voor groep 7 en 8 hebben we een nieuw programma
ontwikkeld: ‘Woordvoerders van Elswout.’
Na een voorbereidende les op school, door de juf/
meester of een gids verbonden aan het Nationaal Park,
gaat de klas op bezoek op Elswout. De leerlingen doen
daar verschillende leuke en leerzame proefjes, metingen en opdrachtjes en steken ook de handen uit de
mouwen. Terug op school verwerken zij het geleerde
tot een presentatie, maquette of toneelstuk. Daarna
zijn zij officieel ‘Woordvoerder van Elswout’. In het
najaar 2014 werden gidsen geworven en opgeleid voor
dit programma, en werd het programma uitgeprobeerd
met een klas uit Zandvoort.

BEZOEKERSCENTRUM DE KENNEMERDUINEN.
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Duurzaam Door

CONNEXXION VERVOERT SCHOOLKINDEREN GRATIS NAAR NPZK.
© CONNEXXION

Connexxion
Steeds minder scholen boeken een excursie. Een van
de knelpunten is het vervoer. Vervoer door ouders
is niet voor alle scholen gemakkelijk te regelen. Op
initiatief van de gemeente Haarlem heeft er overleg
plaatsgevonden met Connexxion. Connexxion heeft
aangeboden om 10 ritten naar het nationaal park
mogelijk te maken en het bezoekerscentrum heeft de
excursies gratis aangeboden.Ca. 250 kinderen konden
dus dankzij Connexxion en het Nationaal Park dit
najaar een schoolexcursie volgen. Op 24 september
ontvingen wethouder Cora-Yfke Sikkema van Haarlem
en Petra Schut, regiodirecteur van IVN, groep 4 van
De Brandaris uit Schalkwijk. Het Haarlems Dagblad en
RTV Noord-Holland radio besteedden aandacht aan
deze actie.
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In 2014 zijn wij gestart met ‘Duurzaam Door, waarvoor
wij van de provincie subsidie hebben ontvangen. Er is
onderzocht wat basisscholen als knelpunt ervaren om
deel te nemen aan het NPZK-scholen aanbod. Ook zijn
de behoeften van scholen geïnventariseerd. Samen met
het Frans Hals Museum is een schoolreisje ontwikkeld.
In 2015 worden er meer arrangementen ontwikkeld en
gaat Stichting Tijdgeest een innovatief lesprogramma
maken voor het voortgezet onderwijs. Alle ‘Duurzaam
Door ervaringen’ worden in de loop van 2015 gedeeld
met andere organisaties. NPZK bouwt op deze manier
aan een echt NME-netwerk.

NIEUW: SCHOOLREISJES

KIJK, ONTDEK EN DOE
Unieke cultuur en natuur ontdekkingsdag
voor groep 3 – 8
start ’s morgens in het Frans Hals Museum met een interactieve tocht
door het museum en een workshop in het Frans Hals Atelier. Na een
lunch in de buitenlucht van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland
gaat de dag verder in de duinen of aan de zee, waar alle ruimte is om
de natuur te beleven en ontdekken.

HET MET HET FRANS HALS
MUSEUM ONTWIKKELDE
SCHOOLREISJE KAN VANAF
JANUARI WORDEN GEBOEKT.

inhoud

Recreatie, communicatie, educatie

Jaarverslag 2014

Vrijwilligers
In totaal zijn 360 vrijwilligers actief in het Nationaal
Park. Daarvan zijn er bijna 50 actief als gids en 15 aan
de balie in het bezoekerscentrum. Deze vrijwilligers
vervullen een belangrijke rol in het bereiken van de
communicatie en educatie doelstellingen. Het Nationaal Park verzorgt de bijscholing van de vrijwillige
gidsen en daarmee kwaliteitsbewaking van de excursies. Het bezoekerscentrum zorgt voor scholing van
de balievrijwilligers en borgt daarmee de kwaliteit van
ontvangst en informatieverstrekking aan de balie en de
telefoon. 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. Met de bijeenkomsten die voor en met hen worden georganiseerd, wordt
bevorderd dat men elkaar kent, met elkaar samenwerkt
en uitwisselt en dat men met eenduidige, juiste informatie naar buiten treedt. Het plezier in overdracht van
kennis en uitnodigen tot beleving van de fantastisch
mooie natuur en cultuurhistorie van het Nationaal Park
staat centraal.
Er zijn in 2014 twee vrijwilligersinformatieavonden, een
gidsenuitje en kerstborrel georganiseerd.
Vrijwilligersinformatieavonden: in het jaar zijn er twee
momenten waarop alle actieve vrijwilligers in het NPZK
uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst.
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ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
MET IVN ZUID-KENNEMERLAND. © IVN

De uitnodiging gaat naar NM, SBB, PWN, IVN-ZuidKennemerland, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland,
KNNV, Vrienden van het Kennemerstrand, Copernicus
en NPZK. Beheerders èn vrijwilligers delen de laatste
nieuwtjes en wetenswaardigheden met elkaar. In 2014
vonden deze avonden plaats op 8 april en 25 november. Op 25 november vond de ondertekening van
samenwerkingsovereenkomst IVN Zuid-Kennemerland
& Bezoekerscentrum/ NPZK plaats.
• Daarnaast worden er uitjes georganiseerd voor alle
vrijwilligers die een rol spelen in de voorlichting &
educatie over het Nationaal Park (gidsen, school

gidsen, balievrijwilligers etc.). Het uitje op 27
september, een mooie wandeling en fietsroute door
het park, werd georganiseerd door PWN en een
vrijwilliger.
• De schoolgidsen komen 2 maandelijks bijeen om
informatie en ervaringen uit te wisselen. Een medewerker van het bezoekerscentrum organiseert deze
koffieochtenden waarop zowel formeel als informeel
veel wordt uitgewisseld. Belangrijke momenten
voor de kwaliteit van de lessen en de binding van de
vrijwilligers.
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Gidsen als vrijwilliger in het Nationaal Park
Waarom is dat zo leuk? Je bent buiten in de prachtige
natuur van Zuid-Kennemerland, je hebt leuke contacten met de professionals (boswachters, ecologen
en medewerkers van het bezoekerscentrum) en kunt
reclame maken voor natuur en milieu. Maar het allerleukste zijn de contacten met de mensen die je als gids
mag rondleiden. Kinderen op schoolreisje, vrijwilligers
van andere nationale parken op hun jaarlijkse uitje,
pensioenexperts of advocaten die na hun vergadering
even “uitgelaten” willen worden, mensen uit de regio
of van ver weg. In elk seizoen kun je hun belangstelling
en verwondering wekken voor de natuur van de duinen.
Het landschap met de opnieuw stuivende duinen,
de bloeiende parnassia en orchideeën, de zingende
nachtegalen, de mysterieuze paddestoelen, de kleine
beestjes op een stuk rottend hout, de Hooglanders met
hun indrukwekkende horens, de sporen van herten of
reeën, de spannend rondfladderende vleermuizen in de
schemering, de stilte van de avond in het duin. Natuurgids in de duinen? Een wereldbaan!
Harry Lips

© PAULINE BAARTMANS
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Communicatiemiddelen
Persberichten, nieuwsbrief en brochure

Bijlage Haarlems Dagblad

Website en social media

• Persberichten: er zijn in 2014 25 persberichten over
activiteiten in het Nationaal Park verstuurd naar de
regionale pers.
• Nieuwsbrief: meer dan 1200 mensen ontvingen de 6
digitale nieuwsbrieven.
• Activiteitenflyer: deze gedrukte flyer geeft een overzicht van alle publieksexcursies en evenementen
in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De flyer
verschijnt 4 x per jaar. Oplage: 8.000-12.000
• Informatiebrochure: deze gedrukte brochure bevat
achtergrondinformatie over het nationaal park en
wordt gratis verstrekt via het bezoekerscentrum en
een aantal locaties (o.a. bij gastheren van het Nationaal Park). De brochure werd in 2014 herdrukt.
• Informatieflyer uitgegeven door het bezoekerscentrum, waarin de mogelijkheden voor activiteiten
vanuit en in het bezoekerscentrum en in het NPZK
worden gepromoot. Het gaat om huur van kinderspeurtochten, aanvragen excursies in het hele Nationaal Park, huur van zalen in het bezoekerscentrum
etc.

In 2014 werd een speciale bijlage ontwikkeld in samenwerking met het Haarlems Dagblad. Behalve NPZK
hebben ook PWN, Waternet, ProRail en Natuurbrug
Zandpoort financieel bijgedragen aan die bijzondere
uitgave. De basis van de bijlage waren de artikelen die
in 2012 wekelijks in het Haarlems Dagblad verschenen.
De natuurbijlage is op 23 resp. 25 april meegestuurd
met Haarlems Dagblad, IJmuider Courant en huis- aanhuisbladen in de Haarlemmermeer. Oplage 105.000.

Het aantal mensen dat de nieuwsbrief van het Nationaal Park ontvangt groeide licht. De website en sociale
media van het Nationaal Park werden goed bezocht.
Hier zien we dat de groei goed doorzet.
In 2014 is de website vernieuwd. Een frisse uitstraling,
gebruiksvriendelijk voor bezoekers én bovendien van
heel veel gemakken voorzien ‘achter de schermen’.

Nationaal Park

Zuid-Kennemerland

De nieuwe website werd van half september tot eind
december 27.750 keer bezocht.
In 2013 werd de website in totaal 101.987 keer bezocht,
in 2012 in totaal 73 539 keer.

Met prog
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voorjaar 20
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Dec 2012 Dec 2013 Dec 2014
914

1084

1200

3.229

5.546

8.473*

Volgers Twitter

269

459

726

Likes Facebook

267

515

1416

Abonnees nieuwsbrief
Bezoekers website per maand

* Dit zijn cijfers vanaf half september, na lancering van de
nieuwe website.
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Nieuwe infovoorzieningen
In 2013 is het nieuw bezoekerscentrum geopend.
Naast dit grote centrum waren er twee kleinere
satelliet-informatievoorzieningen gepland, waarvan er
één in 2014 is gerealiseerd.

Nieuw informatiepunt Elswout
Marieke Schatteleijn

Het voorjaar begon heel feestelijk: op Elswout werd
het tweede informatiepunt van het Nationaal Park
geopend. In het loket van het poortgebouw- waar voorheen de toegangskaartjes werden verkocht, hangt nu
een nieuw en modern informatiescherm. Het bord is
een groot touchscreen met een digitale kaart. Bezoe-

kers krijgen hierop informatie over het Nationaal Park,
Buitenplaats Elswout, de historie en relatie met andere
buitenplaatsen en landgoederen. Het informatiepunt
op Elswout is de tweede in een reeks van drie informatiepunten. De onthulling werd verricht door gedeputeerde Jaap Bond, voorzitter van het Nationaal Park
Aaltje Emmens en Riena Tienkamp, districtshoofd van
Staatsbosbeheer.

Informatiepunt aan de kust (IJmuiden aan Zee)
Thea Olivier

Natuurmonumenten heeft inmiddels het ontwerp klaar
voor het informatiepunt aan de kust. Over de plek waar
het informatiepunt geplaatst wordt, is nog overleg
gaande. Het informatiepunt zal voorlopig een tijdelijk
informatiepunt zijn, vooruitlopend op de definitieve bestemming in het Kust Informatie- en Innovatiecentrum
(KIIC) in IJmuiden aan Zee.

Welkom in het Nationaal Park!

INFORMATIESCHERM OP ELSWOUT. © RICHARD VERDEGAAL
FOTOGRAFIE
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In 2014 werd door Buro NiV gewerkt aan een schetsontwerp van nieuwe informatievoorziening bij de
ingangen. Aan het eind van het jaar is het eerste
exemplaar van de nieuwe informatiemeubels voor de
NPZK-entrees bij de nieuwe parkeerplaats Koningshof
geplaatst. De parnassiabloem is ontleend aan het logo

HET NIEUWE INFORMATIEMEUBEL BIJ DE ENTREE VAN KONINGSHOF.
© NATUURMONUMENTEN

van het Nationaal Park en komt bij elke entree terug.
De maat van het informatiemeubel wordt afgestemd
op de betreffende entree. In 2015 krijgen nog een
viertal entrees een nieuw informatiemeubel. Het is de
bedoeling dat alle hoofdentrees binnen een paar jaar
voorzien zijn. Het ontwerp is betaald door het Nationaal Park. De betreffende beheerder betaalt de productie en plaatsing.
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6. Vrijwilligers
In het vorige hoofdstuk is al ingegaan op het werk van
vele vrijwilligers op het gebied van communicatie en
educatie in het NPZK. Maar er zijn veel meer vrijwilligers in ons duingebied actief. Hieronder meer over
hun werk.
Jowien van der Vegte

Natuurmonumenten heeft een heel aantal vrijwilligers
die meewerken in het Nationaal Park: excursieleiders,
TIP-pers (Terreininformatiepunt; gastheren in het gebied), rasterateurs (controleren en repareren wekelijks
de vele kilometers veeraster), inventariseerders, en de
veldwerkploegen op zaterdag en woensdag, die allerhande klussen doen, vaak waar machines niet kunnen
helpen. Afgelopen jaar zijn er heel wat nieuwe aanmeldingen gekomen. Behalve dat de vrijwilligers samen
veel werk verzetten, is dit ook een teken van hun grote
betrokkenheid en liefde voor het gebied.

VRIJWILLIGERS AAN HET WERK. © NATUURMONUMENTEN
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PWN vrijwilligers in NPZK
Jenny van Rijn

Vrijwilligers werken door-de-weeks in vaste ploegjes.
Tussen september en maart is het mogelijk om als individu deel te nemen in losse ploegen, die op zaterdagen
de handen uit de mouwen steken.
Er kan heel verschillend werk worden gedaan:
• hekken controleren op beschadigingen en deze herstellen,

• paden nalopen en beoordelen of ze nog goed begaanbaar zijn,
• verwijderen van exoten zoals Amerikaanse vogelkers
• helm trekken die opschiet in stuivende zandvlaktes
als de Bruid van Haarlem en de Noordwest natuurkern
• verwijderen van puin, dat in de bodem zit en bloot
waait
Een groep cliënten van de Hartekamp zorgt ervoor dat
het gebied rond recreatieplas ’t Wed en het bezoekerscentrum schoon blijft.

VRIJWILLIGERS AAN HET WERK OP HET KOEVLAK. © PWN

Ervaring als vrijwilliger
Thea Olivier

VRIJWILLIGERS AAN HET HELMTREKKEN © THEA OLIVIER
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“Op een prachtige herfstmiddag in oktober fietste ik
met mijn collega Dirk naar Zandvoort omdat wij ons
hadden aangemeld als vrijwilliger. We zouden gaan
‘helmgras steken’. Geen idee wat dat inhield, maar dat
werd ons al snel duidelijk gemaakt door Marieke. Nadat
ze eerst vol enthousiasme had verteld over zandverstuivingen in de duinen, demonstreerde ze hoe je met
een korte, snelle ruk het helmgras uit de duinvallei kon
verwijderen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik begon er steeds
meer aardigheid in te krijgen en werkte mijn plekje

gestaag af. De zon brandde lekker op onze rug, en dat
maakte het allemaal een stuk prettiger. De plukken
helmgras werden in een grote tas naar de andere kant
van het duin gesleept, om vervolgens daar weer gestort
te worden. En zo werd de duinvallei steeds leger, zodat
de weerselementen weer vrij spel kregen. Marieke had
aan alles gedacht en trakteerde ons nog op een frisdrankje en een koek. Dat hadden we wel verdiend! Leuk
dat ik dit een keer heb meegemaakt en volgende keer
ben ik zeker weer van de partij.”
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ROUTE

praktische info

3

SBB Vrijwilligers in NPZK

6 of 8 km

wandelingen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland:

Naar de ‘Thijssebosjes’

circa 1,5 of 2,5 uur
start: ingang Bleek en Berg
Honden niet toegestaan

Marieke Schatteleijn

Ontdek het samenspel tussen mens en natuur
Deze wandeling geeft een uniek beeld van de binnenduin
rand en de duinstruwelen. De invloed van de mens is op
verschillende plaatsen duidelijk zichtbaar. Door samenspel
tussen mens en natuur is een natuurgebied ontstaan dat
uniek is in diversiteit en dynamiek. De wandeling voert
door bossen, open vlakten, langs uitkijkpunten en door
‘Thijssebosjes’. Een ontmoeting met het konikpaard,
Schotse hooglandrund of zelfs een damhert, ree of vos is
niet uitgesloten. Het is mogelijk deze route te combineren
met route 1 “Rondom het vogelmeer”.

route 3
lange variant
naar route 1
route 1

De invloed van de mens
start

De Europese vogelkers (2) komt van nature voor in onze
omgeving en staat in het voorjaar in bloei. De Amerikaanse
vogelkers, een uitheemse soort, is een woekeraar en zorgt
voor onderdrukking van inheemse planten. Door snoeien
en begrazing is het oprukken van de Amerikaanse vogelkers aangepakt maar op diverse plaatsen in de duinen
weet deze plant nog steeds zijn kans te grijpen. Intensief
beheer blijft daarom in de toekomst noodzakelijk.

1

2

Op verschillende plekken in de duinen, maar vooral bij de
zeereep, zijn omvangrijke maatregelen genomen om het
stuiven in de duinen nieuw leven in te blazen. Door wind en
begrazing door konikpaarden, Schotse hooglandrunderen,
schapen, herten en konijnen dienen grotere stukken duin te
gaan stuiven en krijgen verdwenen planten weer een kans.
Begin vorige eeuw dacht men hier totaal anders over. Om
het stuiven juist tegen te gaan zijn proeven gedaan met
beplanting van diverse dennen. Uiteindelijk bleek de Corsicaanse den het beste bestand te zijn tegen de harde wind.
De bekende natuurbeschermer Jac.P.Thijsse (1865-1945)
adviseerde om de verstuiving tegen te gaan door groepjes
Corsicaanse dennen op de duintoppen te planten. Deze
groepen dennen kregen om deze reden de naam ‘Thijssebosjes’ (1). Deze karakteristieke bosjes hebben een bijzondere aantrekkingskracht op zowel dieren als planten.

3

In de duinen komen damhert, ree (3) en vos voor. De ree
en de vos zijn van nature al bewoners van de duinen. Het
damhert is voor het eerst gezien in 1955. Waar het damhert
vandaan is gekomen is onbekend, maar men vermoedt dat
de eerste exemplaren uit een particulier hertenkamp zijn >

WANDELROUTE ONTWIKKELD DOOR
IVN ZUID-KENNEMERLAND

Vrijwilligers zijn voor Staatsbosbeheer heel belangrijk;
de ruim 5000 vrijwilligers werken structureel mee in
onder meer het natuurbeheer, zij geven publieksvoorlichting, gaan op pad met de jeugd en helpen bij de
vele werkzaamheden achter de schermen. In Middenduin wordt ieder jaar weer met veel inzet gewerkt aan
het open houden van het duin onder leiding van IVN
collega Marc van Schie.
Uit de in 2013 gehouden enquête op Elswout, bleek er
ook veel interesse te zijn om als vrijwilliger op de buitenplaats te werken. In 2014 is daarom een ‘proeverij’
georganiseerd van het vrijwilligerswerk op Elswout. Dit
leverde enthousiaste reacties op en Elswout kan zich
sindsdien verheugen op een vaste groep vrijwilligers.
Vanaf 2015 zullen zij zich inzetten voor onderhoud van
het landgoed.

Subsidies voor vrijwilligers
Nationaal Park Zuid-Kennemerland stelt jaarlijks
€ 5.000 beschikbaar voor vrijwilligersgroepen die kleine
natuurprojecten uitvoeren. Welke organisaties ont
vingen in 2014 subsidie?
IVN Zuid-Kennemerland ontving een bijdrage voor
het maken van een mooie folder met (wandel)route
beschrijving in het gebied van Bleek & Berg. Deze
folder is inmiddels te verkrijgen bij het bezoekers
centrum.
Verder ontvingen drie werkgroepen van de KNNV
Haarlem en omstreken subsidie:
• de libellenwerkgroep voor monitoring van libellen en
het geven van voorlichting.
• de nachtvlinderwerkgroep voor de aanschaf van
materialen om bij het bezoekerscentrum nacht
vlinders te kunnen inventariseren.
• de paddenwerkgroep voor het overzetten van amfibieën bij de Brouwerskolkweg.
Ook drie andere paddengroepen ontvingen subsidie
voor uitklimvoorzieningen bij Bleek en Berg resp. bij
Zandvoort, en voor het afrasteren van de Hoge Duinen
daalse Weg om verkeerslachtoffers onder amfibieën te
voorkomen.

KIKKERDRIL © ANNEKE KOPER
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Marc Janssen

In 2014 hebben tientallen vrijwilligers weer de handen
uit de mouwen gestoken om de natuur op het
Kennemerstrand goed te beheren. Met een zorgvuldig
maaibeheer wordt hier een zeer soortenrijke duinvallei
in stand gehouden. Bijzondere plantensoorten in deze
duinvallei zijn Parnassia, Moeraswespenorchis, Groenknolorchis, Knopbies, Teer guichelheil en Moeras
kartelblad.
Op 22 maart is met circa 25 vrijwilligers een opruimdag gehouden. In het duingebied is het zwerfafval
opgeruimd. Je staat ervan te kijken hoeveel rommel de
bezoekers achter laten in het duingebied.
Voor het beheer van het droge duin (maaibeheer en
verwijderen van duindoorn) zijn diverse natuurwerkdagen georganiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van
de inzet van vrijwilligers en apparatuur van Landschap
Noord-Holland. Ook is de hulp ingeroepen van de
Stichting Ecologisch Beheer; op acht werkdagen in de
tweede helft van 2014 zijn diverse duintjes gemaaid en
zijn duindoorns en wilgen verwijderd.
In het najaar van 2014 zijn de vochtige duinvalleien
gemaaid door Ekogrön. Dit belangrijke werk is mogelijk
gemaakt dankzij financiële steun van het NPZK
(€ 2.400). In het kwetsbare zuidelijk deel van het gebied
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Vrienden van het Kennemerstrand

is het maaisel opgeruimd door vrijwilligers. Dit is gebeurd tijdens de natuurwerkdag op 1 november. Circa
25 vrijwilligers hebben deelgenomen aan deze werkdag. Tevens is het riet rond het Binnenmeer gemaaid.
De gemeente Velsen heeft ondersteuning geleverd bij
het afvoeren van het maaisel.
In samenwerking met PBN (de klimtoren) zijn diverse
excursies georganiseerd (16 stuks) voor bezoekers van
het Kennemerstrand. De inkomsten van deze excursies
(€ 640) zijn gebruikt om het natuurbeheer te financieren.
Van de RABO-bank is een sponsoring ‘in natura’ ontvangen. Twee landbouwhekken ter waarde van € 2.000
zijn geplaatst door vrijwilligers bij de ingangen van het
natuurgebied. Hiermee kan voorkomen worden dat
crossmotoren het gebied in komen. Tevens zijn bordjes
‘natuurgebied’ geplaatst bij de ingangen.
Van de KNNV werd een donatie van € 100 ontvangen
voor het natuurbeheer van het Kennemerstrand.
Voor de communicatie is de website van de Vrienden
van het Kennemerstrand verder ontwikkeld. Financiering daarvoor werd verkregen van het ministerie van EZ
(Groen Doen). Op basis van deze financiering konden
tevens enkele vrijwilligers een cursus volgen voor
natuurbeheer.
Met de provincie Noord-Holland, Natuurmonumen-

ten, Stichting Duinbehoud en Kennemerstrand BV zijn
gesprekken gevoerd om het natuurbeheer op de lange
termijn onder te brengen bij Natuurmonumenten. Dit
moet de zekerheid bieden voor een duurzaam natuurbeheer van het Kennemerstrand. Natuurmonumenten
overweegt om het gebied aan te kopen.
In 2014 werd een bijzondere vondst gedaan op het
Kennemerstrand. Er werden diverse bloeiende exemplaren gevonden van de Honingorchis (Herminium
monorchis). Voor de Vrienden van het Kennemerstrand
was dit weer een hele opsteker voor hun inspanningen
voor een goed natuurbeheer.

NATUURWERKDAG KENNEMERSTRAND, 1-11-2014.
© HENNIE MILTENBURG
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7. Onderzoek
in lagere dichtheden sinds 1990). Om de veranderingen in de vegetatiestructuur te kunnen kwantificeren
heeft Bernard Oosterbaan van bureau van der Goes en
Groot de infrarood-luchtfoto’s van 2003, 2009 en 2012
geanalyseerd. Hieruit blijkt dat het aandeel zand is toegenomen, de hoge struwelen zich hebben uitgebreid
en dat hoge kruidenvegetaties fors zijn afgenomen ten
gunste van lage kruidenvegetaties. De figuur hieronder
illustreert deze ontwikkelingen. Het lastige is te bepalen welke rol de veebegrazing hierin gespeeld heeft,
want in de afgelopen tijd is ook de konijnenstand sterk
toegenomen, en is er intensief prunus- en struweel
beheer geweest.

Hubert Kivit

In 2014 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. De beheerders deden onderzoek in het kader van de monitoring van natuurwaarden en de evaluatie van het beheer.
Hierbij werden zij vaak geassisteerd door vrijwilligers.
Ook diverse universiteiten deden onderzoek. Hier
worden de belangrijkste onderzoeken genoemd.

Ontwikkeling vegetatie onder invloed van
begrazing
In 2014 is onderzoek gedaan t.b.v. de evaluatie van de
integrale begrazing van het NPZK, waar sinds 2005
pony’s en hooglanders lopen (in Duin- en Kruidberg al

Percentuele verdeling structuurtypen in vanaf 2003-2005 begraasd gebied (205 ha)
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Eveneens voor de evaluatie van de begrazing van het
Nationaal Park heeft Ben Kruijsen van het gelijknamige
onderzoeksbureau vegetatie-onderzoek gedaan. Dit is
gebeurd aan de hand van de reeds bestaande permanente transecten die in ca. 2000 zijn neergelegd in
het kader van de evaluatie van de vernatting. Een deel
van deze transecten bleek ook geschikt te zijn voor
evaluatie van de begrazing. Zowel droge als vochtige
duingraslanden zijn onderzocht. Ook bij dit onderzoek
bleek het lastig te zijn de invloed van vee en konijnen
te scheiden. Gelukkig is er in Klein Doornen een grote
vee-exclosure, alsmede een kleine exclosure die ook de
konijnen buiten houdt.
Het blijkt dat het vee een voorkeur heeft voor de vochtige graslanden; hun invloed op de droge graslanden is
met de huidige konijnenstand beperkt. Dit wordt geïllustreerd met de onderstaande twee foto’s, links van de
konijnenexclosure, rechts van de vee-exclosure.
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In de valleien blijken er grote verschillen te zijn in de
veedichtheid. Waar de dichtheid hoog is, zoals in het
Houtglop, is de vegetatie uniform kort gegraasd. Waar
minder vee is kan mede onder invloed van vernatting
kruipwilg- en duindoornstruweel zich snel uitbreiden.
Het vee zorgt ervoor dat er onbedekte bodem blijft
waar planten zich kunnen vestigen. Ondanks de aanwezigheid van (soms veel) vee groeit er kranswier in de
poelen.

Effecten duinbrand
In het Grote Vlak in de Kennemerduinen is in 1994
ruim 25 ha duin verbrand, waarbij veel struweel is
verbrand. Om de vegetatie-ontwikkeling te kunnen
volgen zijn er destijds permanente kwadraten (PQ’s)
aangelegd. In 2014 zijn die PQ’s opnieuw opgenomen
en is de vegetatie-ontwikkeling over de afgelopen 20
jaar geanalyseerd door studente Lisanne van Willegen

van Wageningen Universiteit.
De belangrijkste conclusies zijn:
• er was na de brand geen sprake van vergrassing, de
lage kruidenvegetaties bleken zelfs een lagere grasbedekking te hebben dan de niet-verbrande referenties
• op de lange termijn vergrasten de twee konijnenexclosures in het verbrande gebied wel sterk; konijnen
spelen dus een belangrijke rol bij het voorkomen
van vergrassing
• de rol van konijnen, en misschien grote grazers,
blijkt ook uit het feit dat anno 2014 de vergrassing
in alle PQ’s minder is dan in 1995, toen de konijnenstand laag was en er geen grote grazers liepen.

Vegetatiemeetnet
Inmiddels is voor het vijfde achtereenvolgende jaar
het vegetatiemeetprogramma van PWN uitgevoerd.
Wederom zijn er verspreid over de Kennemerduinen
en het Kraansvlak 200 representatieve meetpunten
onderzocht. Een veelbelovende noviteit hierbij was het
gebruik van handzame GPS-ontvangers waarmee zonder zware antenne, statief en computer de positie in
het veld tot op 10 cm nauwkeurig kan worden bepaald.
Deze techniek biedt nieuwe mogelijkheden voor het
nauwkeurig volgen van de vegetatie-ontwikkelingen.
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Ontwikkeling Amerikaanse vogelkers
De laatste jaren wordt met het bovengenoemde vegetatiemeetnet jaarlijks de stand van de Amerikaanse vogelkers in de Kennemerduinen en het Kraansvlak gevolgd.
Hieronder worden twee grafieken uit dit onderzoek
gepresenteerd, waarbij ter vergelijking ook de trend in
het Noordhollands Duinreservaat wordt getoond. De
eerste grafiek geeft de kans weer om op een punt met
een straal van ca. 5 m een vogelkers aan te treffen.
Er is sprake van een licht stijgende trend. De tweede
grafiek geeft ook deze kans weer maar dan alleen voor
grotere vogelkersen die in de boom- of struiklaag

groeien. Ook hier is een toename zichtbaar, vooral in
Zuid-Kennemerland. Het laten groeien van prunussen
naar de struiklaag is deels een bewuste strategie van
de aannemer bij de bestrijding, om ze dan makkelijker
te kunnen omzagen en insmeren. Maar het is duidelijk
dat waakzaamheid geboden is.

Bodem en grondwaterchemie Kennemerduinen
De Vrije Universiteit Amsterdam doet o.l.v. Prof. Pieter
Stuyfzand al enkele jaren onderzoek naar de chemie
van neerslag, bodemvocht en ondiep grondwater in
het NPZK. Ook dit jaar hebben weer twee studenten

Presentie van Amerikaanse vogelkers in 2010-2014,
totaal en per terrein

Presentie van Amerikaanse vogelkers in de boom- en struiklaag
2010-2014, totaal en per terrein

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

alle terreinen
Noordhollands
duinreservaat
Zuid-Kennemerland

0%
2010

32

hieraan gewerkt. Het onderzoek houdt in dat op enkele
plekken in de duinen, met verschillende vegetatie
bedekking en afstand tot de kust, ondiepe boringen
(tot 5m) worden gezet, om bodemmonsters te nemen.
Er werden gedetailleerde beschrijvingen gemaakt van
het zoutgehalte op verschillende diepte, er werd gekeken naar de chemie van het regenwater en het ondiepe
grondwater, en er zijn metingen gedaan aan de CO2spanning in de bodem om invloeden ten gevolge van
verschil in vegetatie (fotosynthese) in kaart te brengen.

2011
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Vergelijking tussen gebruiksplekken in een duingebied met en zonder wisenten
Studenten van de HAS Den Bosch, opleiding Toegepaste Biologie, Femke Manders en Natascha Luijken,
hebben onderzoek gedaan naar gebruiksplekken in
een gebied met wisenten (Kraansvlak) en een gebied
zonder wisenten (Kennemerduinen). De dichtheid
van het voorkomen van gebruiksplekken per gebied
is berekend en bovendien is bekeken in welke habitattypen de plekken voorkomen. Vervolgens is van diverse
gebruiksplekken met behulp van cameravallen het
gebruik van deze plekken gemonitord. Daarnaast is de
vegetatie op en naast deze plekken geïnventariseerd.
De dichtheid van gebruiksplekken in het Kraansvlak
bleek bijna twee keer zo hoog als in de Kennemerduinen. Van hooglanderstieren is bekend dat zij
voornamelijk tijdens de bronstperiode kuilen maken.
Wisenten maken het gehele jaar door gebruik van deze
plekken.
Uit de vegetatie-inventarisatie blijkt dat in beide gebieden een gebruiksplek een nieuwe kans geeft aan pioniersoorten, terwijl buiten de gebruiksplek pioniersoorten worden weggeconcurreerd. Hierbij is een successie
te zien binnen de gebruiksplekken.
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Invloed van wisenten op houtigen

percentage bedekking

2008

2014

Sinds 2008 liggen er in het wisentgebied in het Kraansvlak vegetatietransecten om het effect van begrazing
op bomen en struiken te kunnen volgen. Student Pim
Hesselmann van hogeschool InHolland in Delft heeft
afgelopen zomer voor de negende maal deze transecten opgenomen. Gekeken is naar vraat aan knoppen,
bladeren, takken en bast. Meidoorn en duindoorn
bleken vrijwel niet gegeten te worden, maar toch gaat
duindoorn achteruit, mogelijk door vertrapping wanneer de wisenten eten aan de kruidige ondergroei.
Aanvankelijk werd liguster niet gegeten, maar in 2014
toonde 29% van de planten vraat aan de knoppen. Bij
kardinaalsmuts werd in 2008 al bij 72% van de planten
bastvraat geconstateerd, nu was dat 100% en is de
soort inmiddels vrijwel verdwenen.
Esdoorn werd in het begin vrijwel niet gegeten (9% had
vraat aan de knoppen). In de nawinter van 2013 werd
voor het eerst flinke bastvraat aan esdoorn waargenomen; in het afgelopen jaar had inmiddels 43% van
de bomen vraatsporen aan de bast. Dit heeft nog niet
geleid tot afname van de esdoorn.
Pim heeft ook gekeken hoe de bedekking van houtigen
op de kardinaalsmutstransecten aan het veranderen is
ten gevolge van de massale sterfte van kardinaalsmuts.
Het resultaat staat in onderstaande tabel:

kardinaalsmuts

65%

8%

meidoorn

18%

47%

duindoorn

9%

28%

Meidoorn en duindoorn blijken dus te profiteren van
het wegvallen van de kardinaalsmuts; in tegenstelling
tot de trend in de duindoornstruwelen neemt duindoorn in deze hogere struwelen toe.

Trends konijnen
Hoewel er landelijk steeds meer signalen klinken over
het herstel van de konijnenstand van de virusepidemie RHD is het beeld per duingebied erg wisselend.
Onderstaande grafieken geven dat duidelijk weer: in de
Kennemerduinen en het Kraansvlak zijn de aantallen
konijnen weer rond het niveau van voor de virusuitbraak, maar bij Bergen en Castricum is van structureel
herstel nog geen sprake.
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Vegetatie en fauna in gereactiveerde duinen in
de Noordwest Natuurkern
In de noordwesthoek van Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn in de winter van 2012/2013 in de zeereep
vijf windsleuven gegraven en enkele daarachter gelegen
paraboolduinen kaal gemaakt. De wind krijgt zo weer
vrij spel. Door verstuiving zullen op de kale hellingen
oude, diepliggende wortels en stengels bloot komen
te liggen en weer uit kunnen lopen, dus nabeheer is
noodzakelijk. In 2014 is door vrijwilliger Koosje Lever
op twee verschillend beheerde gereactiveerde hellingen

HELM EN ZAND IN ZEEREEP. © RUUD MAASKANT
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bij het Houtglop de vegetatieopslag en de kleine fauna
in kaart gebracht.
In het onderzoeksgebied komen kenmerkende soorten
voor zoals grijze bolsnuittor, zandviltvlieg, bastaardzandloopkever en diverse spinnendoders. Ook de
waargenomen heivlinders, kleine parelmoervlinders en
blauwvleugelsprinkhanen - alle Rode Lijstsoorten - zijn
echte soorten van het open duin.
In het overstoven gebied direct achter de parabolen is
zowel de soortenrijkdom als het aantal individuen groter dan op de hellingen. Hommels, bijen, vlinders en
zweefvliegen komen op de bloeiende planten af. In het
open zand warmen heivlinder en zandhagedis zich op
in de zon en kunnen soorten als blauwvleugelsprinkhaan en knopsprietje hun eieren afzetten.
Op de gereactiveerde hellingen heersen extreme
omstandigheden. Het vereist bijzondere aanpassingen
om te kunnen overleven in zo’n sterk dynamisch en
voedselarm milieu als stuivend duinzand. Er is dan ook
een lage faunadichtheid. Mogelijk hebben nog niet alle
specialisten de gereactiveerde hellingen gevonden. Het
is te verwachten dat de fauna zich hier de komende
jaren verder ontwikkelt.
De fauna verschilde nauwelijks tussen de twee verschillend beheerde hellingen. Qua vegetatieopslag waren er
wel verschillen. Op de helling waar machinaal nabeheer
heeft plaatsgevonden, kwam iets minder dauwbraam,

maar vooral veel minder liguster en duindoorn voor
dan op de helling waar geen machinaal nabeheer had
plaatsgevonden. Machinaal nabeheer lijkt opslag van
soorten als helm, duindoorn en liguster te kunnen
voorkomen. Deze vorm van nabeheer voorkomt echter
geen opslag van dauwbraam, hoewel de opslag wel iets
minder is.

DE GRIJZE BOLSNUITTOR IS EEN KENMERKENDE SOORT VAN HET
OPEN DUIN. © KOOSJE LEVER
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Zandtransport

KRW-bemonstering duinwateren

Wisenten Kraansvlak

Onlangs is een groot onderzoeksproject gestart naar
zandtransport door de wind tussen zee en duin. De
initiatiefnemer van dit onderzoek is professor Gerben
Ruessink van de Universiteit van Utrecht. Zandtransport door de wind over het strand wordt sterk bepaald
door de vochtigheid van de bovenste millimeters van
het strand. Met een nieuwe (laser scanning)techniek
kan die vochtigheid nu nauwkeurig bepaald worden.
Uiteindelijk moet dit leiden tot meer inzicht in de duinvormingsprocessen in de zeereep. Drie promovendi
zullen hier de komende jaren aan gaan werken, o.a. in
de NW natuurkern in de Kennemerduinen.

Hoogheemraadschap Rijnland heeft dit jaar in de
Kennemerduinen een waterbemonstering uitgevoerd
voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Macrofauna en
waterplanten zijn daarbij onderzocht. Deze gegevens
moeten eenmaal in de drie jaar verzameld worden; vis
eenmaal in de zes jaar. De locaties waren ’t Wed, De
Wieringen, Groot Olmen en Vogelmeer. De gegevens
worden gebruikt voor het bepalen van de ecologische
toestand van de duinwateren van het hoogheemraadschap.

Yvonne Kemp
Sinds de komst van wisenten naar het Kraansvlak in
2007 wordt onderzoek gedaan naar de ecologie van
deze imposante dieren. Onder andere hun dieet en
invloed op het leefgebied worden bestudeerd. En er
worden ervaringen opgedaan over het samengaan
van wisenten en recreanten. Het afgelopen jaar is met
cameravallen onderzoek uitgevoerd naar de zandige
plekken die wisenten, naast andere zoogdieren, vaak
gebruiken om te rusten en te woelen. Ze nemen
zandbaden en dat zorgt voor verstoring wat goed is
voor pioniersoorten. Met behulp van transecten is het
voorkomen van houtige planten bekeken. Terwijl kardinaalsmuts, duindoorn en wilde liguster achteruitgaan,
nemen meidoorn en esdoorn toe.
Het wandelpad, het zgn. ‘Wisentenpad’, door het
Westelijke deel van het wisentterrein is afgelopen
openstelling bijna 3800 keer bezocht. Het pad is door
de terreinuitbreiding in juli verlengd naar zo’n 2,5 km.
Ook zijn ruim 500 mensen op bezoek geweest bij de
wisenten door mee te gaan op wandelexcursie.

WISENTEN BIJ HET WISENTENPAD. © ESTHER RODRIGUEZ, PWN
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Bijlage 1
Samenstelling Overlegorgaan 2014

Mw. L. Meuleman

Gemeente Haarlem

Mw. A. Emmens-Knol

voorzitter Overlegorgaan

Mw. I. Storm

Gemeente Bloemendaal

Mw. C.J. Lever

secretaris NPZK

Mw. T. Olivier

Gemeente Velsen

Dhr. A. Pander

Natuurmonumenten

Dhr. J. Sandbergen

Gemeente Zandvoort

Mw. R. Tienkamp (vanaf juni 2014)

Staatsbosbeheer

Dhr. M. Janssen

Stichting Duinbehoud

Mw. S. van Wesemael

PWN

Mw. H. Brouwer

Pieter Vermeulen Museum

Dhr. J. Bond

Gedeputeerde Provincie Noord-Holland

Mw. M. Slot

BC De Kennemerduinen

Mw. E. ten Hag

plaatsvervanger J. Bond

Mw. C. Emmelkamp

IVN

Dhr. F. Driessen (tot 1 september 2014)

regiodirecteur IVN

Mw. P. Schut (vanaf 1 september 2014)

regiodirecteur IVN

Samenstelling Stichtingsbestuur 2014

Mw. A. Baerveldt

wethouder gemeente Velsen

Mw. A. Emmens-Knol

voorzitter

Dhr. L. Mulder

wethouder gemeente Haarlem

Mw. S. van Wesemael

penningmeester

Mw. C.Y. Sikkema (vanaf juni 2014)

wethouder gemeente Haarlem

Mw. A. Baerveldt

secretaris

Dhr. A. Sandbergen (tot juni 2014)

wethouder gemeente Zandvoort

Dhr. H. Cohen (vanaf oktober 2014)

wethouder gemeente Zandvoort

Samenstelling Stuurgroep Natuurbruggen 2014

Mw. A. Schep (tot juni 2014)

wethouder gemeente Bloemendaal

Mw. A. Emmens-Knol

voorzitter

Mw. M. de Rooij (vanaf juni 2014)

wethouder gemeente Bloemendaal

Dhr. J. Bond

Gedeputeerde Provincie Noord-Holland

Dhr. B. Lensink

namens particuliere eigenaren

Dhr. C.P. de Vries

Directeur B&U Provincie Noord-Holland

Mw. S. van Wesemael

PWN

Mw. R. de Wilde

Natuurmonumenten

Samenstelling Adviescommissie 2014
Dhr. N. Spaarkogel

PWN

Dhr. E. Cousin

Waternet

Mw. C.J. Lever

secretaris NPZK

Dhr. A. H. Sandbergen (tot juni 2014)

Gemeente Zandvoort

Mw. M. Kuipers

PWN

Dhr. N. Meijer (waarnemer vanaf juni 2014) Gemeente Zandvoort

Mw. J. van der Vegte

Natuurmonumenten

Dhr. C. de Vries

ProRail

Mw. M. Schatteleijn

Staatsbosbeheer

Mw. A. Schep (tot juni 2014)

Gemeente Bloemendaal

Mw. B. Duijn (vervangster)

Staatsbosbeheer

Mw. M. de Rooij (vanaf juni 2014)

Gemeente Bloemendaal

Dhr. D. Vonk

Zuid Kennemerland Natuurlijk

Mw. R. Tienkamp (agenda lid)

Staatsbosbeheer

36

inhoud

Jaarverslag 2014

Bijlage 2

Bijlage 3

Samenstelling bestuur Duincentrum De Zandwaaier 2014
(BC De Kennemerduinen)

Gastheren Nationaal Park in 2014
• Droompark Buitenhuizen, Velsen/Zuid

Dhr. N. Spaarkogel

PWN (voorz., penningmeester)

• Duincafé De Zandwaaier/De Karmeliet, Overveen

Dhr. F. Driessen (tot 1 september 2014)

IVN (secretaris)

• Fa. Ekogron, Santpoort-Zuid

Mw. P. Schut (vanaf 1 september 2014)

IVN (secretaris)

• Hoeve Duin en Kruidberg, Santpoort-Noord

Dhr. A. Pander

Natuurmonumenten

• Kraantje Lek, Overveen

Mw. R. Tienkamp

Staatsbosbeheer

• Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort-Noord.

Dhr. B. Lensink

Landgoed Duin & Kruidberg

• Manege Kennemergaarde, Santpoort-Noord
• Manege Rückert, Zandvoort
• Recreatieschap Spaarnwoude
• VVV Zandvoort
• Bezoekerscentrum De Kennemerduinen, Overveen
• Camping de Duindoorn, IJmuiden aan Zee
• Strandpaviljoen Beach Inn, IJmuiden aan Zee
• Goesting Events BV, Heemskerk
• Plattelandscafé de Doofpot, De Zilk
• Camping de Branding, Zandvoort
• Go Sport & Play, Zandvoort
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