
Marie-Jos6 Brandsma

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is toegankelijk tussen zonsopgang en zons-
ondergang. De toegang is gratis, met uitzondering van de ingangen Caprera en Els-
wout. Parkeren is gratis behalve bij de ingangen Koevlak, Parnassia, Bleek en Berg en
Caprera. Honden zijn niet toegestaan, tenzij dit hieronder anders staat vermeld.
Het Nationaal Park bestaat uit verschillende gebieden met diverse ingangen waarvan
de belangrijkste hieronder staan opgesomd.

Praktische informatie over Nationaal Park

Op stap..
DUI NCENTRUM DE ZANDWAAI ER
Het duincentrum is gevestigd in een ruim
100 jaar oud machinegebouw(monument)
van de Haarlemsche \X/aterleidingen. Een

vaste tentoonstelling met informatie over
het Nationaal Park, educatieve wisselexpo-
sities, diorama's, kinderhoek, filmzaal en

duincafe zijn aanwezig.

De ingang van het bezoekerscentrum ligt

aan de Zeeweg in Overveen.
7ioegangspoorwaardeF7: gratis toegang. Open

van l april t/m 31 oktober: dinsdag tot en
met zondag van 10.00 tot l7.oo uur en van
l november t/m 31 maart: dinsdag tot en

met zondag van 12.00 tot l7.oo uur.
vande/en er7./ietserl: startpu nt van diverse
routes.

Honden: niet toegestaan.
Bereikbaar: vanaf H aarlem en Zandvoort

met bus 81. Te voet is het ca. l5 minuten
vanafstation Overveen. Parkeren(max.
€ 4,5o per dag) aan de overkant van de
Zeeweg bil ingang Koevlak.

7ioegangspoorwaarden: gratis toegang en

parkeren

Fietsen en honden: niet toegestaan
\Mar7de/en: gemarkeerde wandelroutes.

Bereikbaar: vanaf Haarlem met bus 7o,
vanafljmuiden met bus 7o of74 en vanaf
Heemskerk met bus 74. Te voet is het ca
10 minuten vanaf station Santpoort
Noord

DUIN EN KRUIDBERG
Voormalig landgoed met kastanje- en beu-
kenlanen, bos en open duin. Speelterreinen
aanwezig. Begrazing door pony's, paarden
en runderen

frlgang: aan de Duin- en Kruidbergerweg in
Santpoort-Noord.
7ioegangspoowaarden: gratis toegang en

parkeren.
Ffetserv: alleen op de Zeeweg toegestaan.
Honden: niet toegestaan.
Wonde/erl: gemarkeerde wandelroutes.

Beren'klaar: vanaf Haarlem en Santpoort
met bus 4. 7o en 75, vanaf Ijmuiden met
bus 7o en 75. Te voet is het circa 5 minuten
vanaf station Santpoort-N oord.

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een

samenwerkingsverband van particuliere eigenaren
de terreinbeheerders PWN, Vereniging Natuurmo-

numenten en Staatsbosbeheer, de gemeenten
Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen
het IVN, Hoogheemraadschap Rijnland, de provin
cie Noord-Holland en het Rijk

HEERENDUINEN
Oud duineikenbos en open duin. Speelter-

rein aanwezig. Begrazing door pony's,
paarden en runderen.

ingang: aan de Heerenduinweg in Ijmui-
den

noegangspoonl+/aarden; gratis toegang en
parkeren

F/etsen en honden: n iet toegestaan
Wonde/en; gemarkeerde wa ndelroutes.

Bereikbaar: vanaf Haarlem en Ijmuiden met
bus 7o. Vanafde steiger in Velsen van veer-
dienst 4lg Fast Flying Ferries (draagvleu-
gelboot vanaf station Amsterdam Centraal)

ca. 25 minuten lopen

Bezoekers kunnen in het Nationaal Park genieten
van rust en stilte. Er zijn volop mogelijkheden voor
wandelen, fietsen, zwemmen en paardrijden
Een wandel- en fietskaart is te koop in het duincen-
trum en bil de WV.
Wekelijks is er een gevarieerd aanbod van excursies
voor jong en oud. Kijk voor het complete excursie-
overzicht op: wvfw.npzk.nl ofwww.natuurwegwij-
zer.nl. Aanmelden is voor de meeste excursies ver-

plicht en kan tot een dag voor vertrek via(oz3)
541 1] lg, via de balie van Duincentrum De Zand-
waaier ofonline via www.npzk.nl. Ook is het moge-
lijk om een excursie ofarrangement te boeken of
een ruimte afte huren bij De Zandwaaier voor bij-
voorbeeld een bedrijfsuitstapje, een vergadering of
een familiebijeenkomst
Voor informatie en reserveringen: tel. (023) 541 11
z3 ofe-mail: info(g)npzk.nl
Meer informatie over excursie-mogelijkheden is te
vinden op de websites: www.knnv.nl/haarlem,
www.natuurmonumenten.nl en wwwpwn.nl

CAPRERA
Bebost duinlandschap, meertje en uitkijk-
punten.

rngarlg: aan de Hoge Duin en Daalseweg in
Bloemendaa

7ioegarlgspoonbi/aarderl; kinderen onder

6 jaar gratis, vanaf6 jaar€1,00 per dag,
honden € 1,00 per dag, gezinsjaarkaart
€ 20,00l jaarkaart hond € 20,00; parkeren
€ 25,oo voor jaarkaart-houders, los parke-

ren mag niet meer. Kassa: entreebewijzen
te koop tussen lo - l6 uur.

Fietsers; niet toegestaan.

Honderd; zijn toegestaan en mogen los
lopen, behalve rond het theater.

Bereikbaar: vanaf Haarlem en Santpoort
met bus 4. Te voet is het ca. 3o minuten
vanaf station Bloemendaal

MIDDEN-HERENDUIN
Voormalig landgoed, nu bos en open duin.
Begrazing door pony's, paarden en runde-
ren.

/ngang: aan de Duin- en Kruidbergerweg in
Santpoort-Noord

NATURA l@ 2005/5



{

:iE.,l

.:g
r'
0

+

&

''.B '+l +
m

NATURA l@ ZOOG/5



D

E
=
y
ge
Z

E
]

y

=:

i #".l

b

h
N
\

! Rg

NATURA l© ZOO5/5



DE KEN N EMERDUINEN
boegarlgspoowaarden; gratis toegang.

Parkeren max. € 4,5o per dag. Speelterrei
nen aanwezig. Begrazing door pony's,
paarden en runderen. Gemarkeerde wan-
del- en fietsroutes.

Dit duingebied kent drie hoofdingangen:

KON INGSHOF
Landgoed met parkweide en parkbos op
grens van jonge duinen en strandvlakte.
Speelterrein aanwezig. Begrazing door
pony's
rrlgang: aan de Duinlustweg in Overveen.
Toegangsvoorwaarden: gratis toegang en
parkeren.
Horvderv er7.Patsen: niet toegestaan.

Trimmen tot 10.00 uur toegestaan.
Wonde/erl; gemarkeerde wandelroutes.
Bere/klaar: vanaf Haarlem met bus 8o en
go, vanafAmsterdam en Zandvoort met
bus 8o.
Te voet vanaf station Over.
veen of station Heemstede

Aerdenhout in ca. 25 minu-
ten

zomer betaald parkeren aan de Boulevard
Barnaart. overige ingangen gratis

(niet overal mogelijk)
Wende/en en.fetsetl: gemarkeerde routes.

Honden: toegestaan bil ingang Wurmen-
veld en langs het Visscherspad
Bere/klaar; via station Zandvoort en Heem

stede-Aerdenhout te voet, afhankelijk van

de ingang van keuze. Vanaf Haarlem o.a
met bus 8o en go, vanafAmsterdam en
Zandvoort met bus 8o

i. Bleek en Berg aan de Bergweg in Bloe-
mendaa

Smalle binnenduinbosrand en open mid-
denduin

Zwemmers: op eigen risico in de Ooster-
plas

Hor7der7: niet toegestaan.

Bere;klaar: vanaf Haarlem en Santpoort
bereikbaar met bus 4. Te voet is het circa
4o minuten van station Santpoort-Zuid.

BROUWERSKOLKPARK
Duinlandschap met bos, meertje en uitkijk

2. Koevlak aan de Zeeweg in Overveen.
Binnenduinen met bosgebieden gevarieerd
met open duingebieden en duinmeer.
Zwemmen: in speelvijver 't Wed toegestaan
(ofHcieel zwemwater)
Honden: niet toegestaan
Bere/klaar: vanaf H aarlem en Zandvoort
met bus 81. Te voet is het ca. 20 minuten
vanaf station Overveen

ELSWOUT
Landgoed Elswout is 4oo

laar oud. Parktuin in voor

namelijk Engelse land

schapstijl op afgegraven
duingebied. Stinzenplanten
in het voorjaar. Begrazing

door schapen en runderen
ingang: aan de Elswout
slaan in Overveen

Toegangsvoowaarden.
gratis toegang voor abon-
nees van het Staatsbosbe.

heer magazine Or7perwacht
Neder/a r7d. N iet-abonnees

volwassenen € o,5o; kidde
ren en 65+ € o,z5. Natuur
kaart Noord-Holland is gel-
dig. Honden € 0,25. Gratis
parkeren.
Honden: toegestaan mits
aangelijnd

F/etser7: niet toegestaan
vande/en: gemarkeerde
wandelroutes
Bereikbaar: vanaf Haarlem

met bus 4 en 7. Vanaf sta

bon Overveen te voet nog
ca. l5 minuten

3. Parnassia aan de Zeeweg in Bloemen-
daal aan Zee.

Zee en strand, natte duinvalleien en open
buitenduin

Zwemmers: in zee toegestaan.

Honden: langs de Parnassiaweg, tussen de
ingang van de kiosk en restaurant Parnas-
sia zijn honden aangelijnd toegestaan.
Op het strand mogen honden langs de
hele kustlijn loslopen in de winter en in de
zomer alleen ten noorden van Parnassia.

In het duingebied zijn honden niet toege-
staan.
Bereikbaar: vanaf H aarlem en Zandvoort

met bus 81. Te voet bereikbaar in ca. 45
minuten (via het strand) vanafstation
Zandvoort.

MIDDENDUIN
Grote hoogteverschillen aanwezig op voor

matige zandafgravingsgebieden, bos en

duin, Zanderijvaart. Begrazing door runde-

ren en schapen.
ingangen: aan de Duinlustweg en aan het
fietspad Tetterodeweg in Overveen.
Ook doorsteek mogelijk vanaf Duincen-
trum De Zandwaaier.

7ioegangsL'oowaarden: gratis toegang en

parkeren bij ingang Duinlustweg.
Honden en./ietserl: niet toegestaan.
Warmde/er7; gemarkeerde wa ndelroutes.
Bereikbaar: te voet vanaf station Overveen

in ca. l5 minuten

KRAANSVLAK
Open duingebied met resten van zeedor-
penlandschap. Speelterreinen aanwezig.
Begrazing door runderen en paarden.
Kraansvlak kent diverse ingangen

Duinpieperpad aan de Zeeweg in Bloemen-
daal aan Zee, Kraantje Lek aan de Duinlust-
weg in Overveen en in Zandvoort: Kieften.
vlak aan de Keesomstraat. Visscherspad
aan de Sophiaweg en Blinkertweg aan de
Blinkertweg, Wurmenveld aan de Watt-
straat en Noordduinen aan de Boulevard
Barnaa rt.

7ioegar7gsPoowaarden: gratis toegang. In de

plateau. Het duinwater uit de kolk werd in
de zeventiende eeuw gebruikt voor het
brouwen van Haarlems bier. Openbaar
wandelpark met speelterreinen.
frlganger7: vanaf de Brouwerskolkweg in
Overheen

noegangspoowaarden: gratis toegang
Hor7den: toegestaan, mogen los lopen.
Bere/klaar: vanaf Haarlem en Zandvoort
bus 81. Te voet vanaf station Overveen ca
10 minuten

MarielosZ Brandsma is co6rdirlator Commu
nicatie ert Educatie vara het Nationaal Park

Zu id-Kennemerland.
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