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De toekomst van Nationaal Park Zuid-Kennemerland

,,We schrijven november 2015.

++'

'\
d

+

4 LNV en Europa geadopteerde project
Heel de Duinen' wordt hard gewerkt aan

de ontsnippering van het Nationaal Park
Inmiddels zijn er robuuste ecologische ver-
bindingszones gerealiseerd over de Zand-
voortse Laan, de Zeeweg en de Spoorbaan
naar Zandvoort. Momenteel wordt er hard

gewerkt aan het herstel van de natuurlijke
overgangen van de duinen naar de binnen-
duingraslanden en van de zee naar de kust
duinen.
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Voor het gehele park is een duidelijke recre
atiezonering ingesteld. Bil de diverse
hoofdingangen zijn goede publieksvoorzie-
ningen gerealiseerd en kan men via korte
wandelingen een goede indruk krijgen van
de kwaliteiten van het park. Door deze ef:R-

ci6nte zonering zorgen de grote aantallen
bezoekers niet voor onaanvaardbare druk

om de rustige natuurkernen van het natio-
naal park. Hier heeft de natuur zich de
afgelopen jaren dan ook stevig verder kun
nen ontwikkelen. De begrazing die in het

hele nationaal park is ingesteld, werpt dui
delijk zijn vruchten afin combinatie met de

stopgezette waterwin Hing en de d iverse
natuurherstelprojecten. Zo zijn er weer
diverse loopduinen ontstaan en zijn er
tevens op grote schaal kleinere stuifkuilen
ontstaan die er voor zorgen dat het kalk
rijke zand weer aan de oppervlakte is geko-

men. De verstuiving, vernatting en begra-
zing hebben een dynamische omgeving
gecreeerd met de bijbehorende flora en
fauna. De vegetatie van vochtige duinval-
leien bedekt weer grote oppervlakten in het
westelijk deel van het Nationaal Park
Opvallend is ook de toename van de eerder
vrijwel verdwenen grote insecten. De terug-
keer van broedvogels als grauwe klauwier
en nachtzwaluw is onder andere hieraan te
danken

Ook de terugkeer van de bruinvis in de
kustzee en de zeehond als vaste bewoner

van het strandreservaat tussen Zandvoort

en Langevelderslag getuigt van de veer-
kracht van de natuur. Het park kent ook
een gezonde populatie reden en damherten
waarvan de aantallen worden gereguleerd.

Boven: een goed
ontwikkelde duinvallei.

Onder: het Vogelmeer in de
Kennemerduinen.
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We sch rijven november tweedu izendvijf-

tien... In dit jubileumjaar vieren we een
feest omdat het Nationaal Park de Hol.

landse Duinen in zijn huidige omvang vijf
jaar bestaat. Dit park is ontstaan uit de
samenvoeging van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland met de Amsterdamse

Waterleiding Duinen en grote delen van de
ondiepe kustzee, inclusiefhet strand tus-

sen Ijmuiden en Noordwijk. Ook behoren
grote delen van de binnenduinrand, beha
rende tot het afgestofte Ken nemerzoom

project, tot het nationaal park, inclusiefde
dorpskernen die hierin gelegen zijn.
Totaal beslaat het park inmiddels ruim
25.ooo hectare en wordt het bezocht door
tien miljoen bezoekers op jaarbasis. Door
het inmiddels volledig door de Provincie,
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